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FIŞA DISCIPLINEI  

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 
1.2. Facultatea Psihologie și Știinţe ale Educaţiei 
1.3. Departamentul Didactica Știinţelor Exacte 
1.4. Domeniul de studii Știinte ale Educaţiei 
1.5. Ciclul de studii Master 
1.6. Programul de studii / Calificarea   Management Curricular/ Master`s Degree 
1.7. Forma de învăţământ   IFR 

 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea 
disciplinei 

Procesarea didactică a conţinutului știinţific: Știinţe 
exacte 

Codul 
disciplinei 

PME5119 

2.2. Titularul activităţilor de curs  Lector univ dr Roxana Sidonia Timofte 
2.3. Titularul activităţilor de seminar / laborator / 
proiect  

Lector univ dr Roxana Sidonia Timofte 
Conf univ dr Ioana-Cristina Magdaș  

2.4. Anul de 
studiu  II  

2.5. Semestrul 

I 

2.6. Tipul de evaluare 

C 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut DS 

Obligativitate  
DA 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de curriculum Nu există condiţionări pentru parcurgerea acestui curs. Însă trebuie precizat faptul că este în 

avantajul cursantului, cunoaşterea planurilor de învăţământ, a programelor pentru disciplinele de 
Știinte Exacte, a conţinuturilor noţionale descrise în manualele şcolare. 

4.2. de competenţe Studenţii să deţină 
• competenţe digitale de bază (editarea unui text simplu, introducerea de date în tabele, 
utilizarea internetului, realizarea unei prezentări) 
• cunoştinţe pedagogice şi didactice necesare pentru planificarea şi realizarea activitărţii de 
predare, învăţare şi evaluare 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului Sală cu tablă, calculatoare şi videoproiector  
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sală cu tablă, calculatoare şi videoproiector 

 
 
 
 
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 Adaptarea şi prelucrarea unor documente ale curriculum-ului şcolar pentru ariile curriculare 
Matematică, Informatica, Chimie, Fizica, Biologie; 

 Abilitarea specialiştilor în domeniul planificării în domeniul curriculum-ului pentru ariile 
curriculare Matematică, Informatica, Chimie, Fizica, Biologie; 

 Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de eficientizare a 
activităţilor profesionale ; 

 Participarea la mecanismele de asigurare a calităţii educaţiei. 
Competenţe 
transversale 

• comunicare şi interacţiunea socială eficiente în contexte profesionale şi personale;  
• învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 
• reflecţie critică şi constructivă; 
• comunicare şi interacţiunea socială eficiente în contexte profesionale şi personale;  
• învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 
• reflecţie critică şi constructivă; 
• autonomie şi responsabilitate în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate. 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al disciplinei Prefigurarea unor modele de procesare a conţinutului ştiinţific, aplicabile unui 

domeniu al cunoaşterii respectiv ariilor curriculare Matematică, Informatică, 
Chimie, Fizică, Biologie. 

7.2. Obiectivele specifice ◦ achiziţia unor sisteme de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori 
necesare  specialiştilor în curriculum, într-o societate bazată pe 
cunoaştere şi pe dezvoltare durabilă. 

◦ dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii studenţilor faţă de propria lor 
dezvoltare profesională;  

◦ dezvoltarea unor valori şi atitudini realiste şi optimiste privind rolul 
educaţiei în dezvoltarea personalităţii umane; 

◦ realizarea unor structuri sau restructurări didactice de conţinut 
necesare utilizării unei anumite strategii sau metode; 

◦ adaptarea conţinutului în relaţie cu utilizarea optimă a unor canale, 
coduri, mijloace şi tehnici diverse de comunicare; 

◦ elaborarea transpunerilor didactice pentru activităţi specifice, pentru a 
fi incluse în diverse materiale, pentru a servi prezentărilor bazate pe 
TIC sau media; 

◦ adaptarea conţinutului pentru a servi nevoilor şi trebuinţelor elevilor în 
general respectiv particularităţilor unei categorii de elevi; 

◦ dezvoltării creativităţii elevilor;  
◦ aplicării unor metodici şi tehnici specifice de evaluare etc.  

 
8. Conţinuturi 
8.1. SI  

Metode de predare 
Observaţii 

(procent din timpul total 
acordat studiului individual) 

Modulul 1. Procesarea didactică a conţinuturilor 
ştiinţifice din documentele curriculare pentru ştiinţele 
exacte.  

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate. 

20% 

Modulul 2. Procesarea didactică a conţinuturilor din 
perspectiva strategiilor de predare-învăţare a ştiinţelor 
exacte. 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate. 

20% 

Modulul 3. Procesarea didactică a conţinuturilor din 
perspectiva evaluării la ştiintele exacte. 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate. 

20% 

Modulul 4. Procesarea didactică a conţinuturilor 
reflectată în proiectarea demersului didactic  la ştiinţele 
exacte. 

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate. 

20% 

Modulul 5. Modalităţi netradiţionale de procesare 
didactică a conţinuturilor.  

Studiu individual al 
suportului de curs și al 
bibliografiei recomandate. 

20% 

Bibliografie: 
 Bălan, B., Boncu, S., Cosmovici, A., Cozma, T., Crețu, C., Cucoș, C. (coord), Dafinoiu, I., Iacob, L., Moise, C., 

Momanu, M., Neculau, A., Rudica, T., 1998, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade 
didactice, Ed. Polirom, Iași. 

 Bârnă A., Pop, I. (coord.), 2002, Suporturi pentru pregătirea examenului de definitivare în invătămant. Teme de 
specialitate și metodica predării disciplinei biologie, Ed. Albastră, Cluj-Napoca.  

 Bocos, M., Ciomos, F., 2002, Didactică chimiei, Ed. Eurodidact, Cluj-Napoca.  
 Bocos, M., Diaconu, M., 2009, Problematizarea.  Aplicații la nivel universitar, Ed. Presa Universitarǎ Clujeana, 

Cluj-Napoca. 
 Chiappetta, E. L., Koballa, Jr., T. R., 2002, Science Instruction în the Middle and Secondary Schools {Instruirea 

elevilor la gimnaziu la științe},Ed. Macmillan, New Jersey.  
 Ciascai, L., 2007, Didactica fizicii, Ed. Corint, București.  
 Costică, N., 2008, Metodica predării biologiei, Graphys Editură și Tipografie, Iași.  
 Dulamă, M. E., 2008, Metodologie didactică. Teorie şi aplicaţii, Ediţia a 2-a, Ed. Clusium, Cluj-Napoca. 
 Fătu Sanda, 2002, Didactica chimiei, Ed. Corint, București 
 Hartig, J., Klieme, E., Leutner, D., 2008, Assessment of Competencies in Educational Contexts {Evaluarea 

competentelor in contextele educationale}.  Ed. Hogrefe & Huber, Cambridge, Goettingen. 
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 Leahu, I., 2006, Didactica fizicii. Modele de proiectare curriculară, Ministerul Educației  și Cercetării, 
Proiectul pentru învățământul rural, București.  

 Magdaș, I., 2012, Didactica disciplinelor informatice, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  
 Magdaș, I., 2014, Didactica matematicii pentru invătămantul primar și preșcolar, ediția a II-a, Presa 

Unviersitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
 McIntire, S. A., Miller, L. A., 2010, Fundamentele testarii psihologice. O arbordare practica. Ed. Polirom, Iasi. 
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Planurile-cadru pentru învăţământul preuniversitar, programele şcolare 

pentru disciplinele Chimie, Fizica, Biologie, Matematică, Informatică şi Tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

 Neumann, I., Neumann, K., Nehm, R., 2011, Evaluating instrument quality in science education: Rasch-based 
analysis of a Nature of Science test {Evaluarea calitatii unui instrument in educatia stiintelor: analiza Rasch a 
unui test in domeniul nature of science}, International Journal of Science Education 33(10), 1373-1405. 

 Noveanu, G. N., Nenciulescu, S. C., 2005, Didactica chimiei I, Ministerul Educației și    Cercetării, Proiectul 
pentru învățământul rural, București.  

 Noveanu, G. N., Noveanu, D., 2007, Didactica chimiei II, Ministerul Educației și Cercetării, Proiectul pentru 
învățământul rural, București.  

 Rus, I., 1996,  Metodica predării matematicii, Ed. Servo-Sat, Arad.  
 Singer, M., Voica, C., 2005, Didactica ariilor curriculare. Matematică, științe ale naturii și tehnologii, 

Ministerul Educației și Cercetării,  Proiectul pentru învățământul rural, București. 
 Șunel, V., Ciocoiu, I., Rudica, T., Bîcu, E., 1997, Metodica predării chimiei, Ed. Maraton,  Iași.   
 Timofte, R. S., Magdaș, I., (2017), Procesarea didactică a conţinutului știinţific: Știinţe exacte, Suport de curs 

elaborat în tehnologie ID, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 
  http://www.edu.ro. 

8.2. ST  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Tema de control nr 1: Proiectaţi o activitate de  rezolvare 
algoritmică sau euristică a unei probleme. 
 

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin 
mediul virtual 
Rezolvare de probleme 

Tema de control va fi 
verificată de asistent și va 
reprezenta o parte din nota 
finală a disciplinei 

Tema de control nr 2: Proiectaţi o lecţie care să conţinǎ 
activitǎţi de descoperire a misconcepţiilor elevilor, în 
care aplicaţi cel puţin trei metode de identificare a 
misconcepţiilor. 

Analiza critică a unor 
materiale propuse de 
profesor şi/sau studenţi  
Comunicare cu tutorele prin 
mediul virtual 
Rezolvare de probleme 

Tema de control va fi 
verificată de asistent și va 
reprezenta o parte din nota 
finală a disciplinei 

Bibliografie: cea prezentată la 8.1 

8.3. SF  
Metode de transmitere a 

informaţiei 
Observaţii 

Se discută modulele 1-2  din suportul de curs Prelegere interactivă bazată 
pe explicaţie, conversaţie, 
dezbatere. 
 

Utilizarea de prezentări 
Power Point și materiale de 
lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  
nevoilor studenţilor. Anumite 
teme vor fi aprofundate sau 
extinse iar altele vor fi 
parcurse mai succint. 

Se discută modulele 3-5  din suportul de curs Prelegere interactivă bazată 
pe explicaţie, conversaţie, 
dezbatere. 
 

Utilizarea de prezentări 
Power Point și materiale de 
lucru. 
Prelegerea va fi adaptată  
nevoilor studenţilor. Anumite 
teme vor fi aprofundate sau 
extinse iar altele vor fi 
parcurse mai succint. 

Bibliografie: cea prezentată la 8.1 
8.4. L / P  Metode de predare-învăţare Observaţii 
Nu e cazul   
Bibliografie: 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Procesarea conţinuturilor ştiinţifice răspunde nevoilor de adaptare, restructurare, redefinire sau elaborare a conţinutului 
ştiinţific care va face obiectul unei transpuneri didactice, respectiv de realizare a transpunerii didactice şi reprezintă o 
competenţă absolut necesară conceptorului sau managerului de curriculum.  

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4. SI (curs) Cunoașterea celor mai 
importante aspecte ale 
suportului de curs 

Evaluare tema portofoliu nr 1:  Daţi exemple de 
activitaţi pe care le pot efectua elevii, pentru 
fiecare tip din cele 13 tipuri de activitaţi 
specifice cercetǎrii ştiinţifice. 

10% 

Evaluare tema portofoliu nr 2: Proiectaţi o 
activitate de învaţare prin descoperire.  

10% 

 Evaluare tema portofoliu nr 3: Proiectaţi o 
lectie de consolidare si sistematizare a 
cunostinţelor pe o tema la alegere.  

10% 

Evaluare tema portofoliu nr 4: Propuneţi un 
optional  integrat. Prezentaţi argumentul, 
obiectivele, competenţele, activitaţile de 
predare-invatare, conţinuturile si metodele de 
evaluare. 

10% 

Prezentarea portofoliului 20% 

10.5. SF / ST / L / P  Capacitatea de aplicare a 
cunoștinţelor teoretice în 
contexte practice 

Evaluare tema de control nr. 1  20% 
Evaluare tema de control  nr. 2 20% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Să obţină minimum nota 5 pentru fiecare criteriu de evaluare. 

       

 

Coordonator de disciplină 
Lect. Univ. Dr. Roxana Sidonia Timofte 

 
 

Asistenţi  
Lect. Univ. Dr. Roxana Sidonia Timofte 
Conf. Univ. Dr. Ioana-Cristina Magdaș 

                          

Data 
                   10/11/17 

 
 

Responsabil de studii IFR, 
Conf. Univ. Dr. Ioana-Cristina Magdaș 

                          
 


