
IŞA DISCIPLINEI 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
1.2 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul de Didactica Ştiinţelor Exacte 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / Calificarea Managenent curricular 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PARADIGME ŞI MODELE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Dulamă Maria Eliza 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Dulamă Maria Eliza 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 35 
Tutoriat 5 
Examinări  8 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 108 
3.8 Total ore pe semestru 150 
3.9 Numărul de credite 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  
4.2 de competenţe  
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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 valorificarea cercetărilor educaţionale referitoare la paradigme şi modele de predare-învăţare şi 
implementarea rezultatelor lor în curriculum şcolar;  

 proiectarea (adaptare, dezvoltare, revizuire), implementarea şi evaluarea curriculumului şcolar funcţie de 
diverse paradigme şi modele de predare-învăţare; 

 organizarea, coordonarea si managementul resurselor umane, curriculare, materiale si financiare implicate în 
dezvoltarea de curriculum din perspectiva paradigmelor actuale şi a unor modele eficiente de predare-
învăţare; 

 dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor necesare in relaţia şcolii cu comunitatea şi cu piaţa muncii  
 proiectarea/planificarea programelor şi a activitatilor de (auto)formare si (auto)dezvoltare personală ca 

formator în domeniul educaţiei, ca manager de curriculum din perspectiva paradigmelor actuale şi a unor 
modele eficiente de predare-învăţare 
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 comunicare şi interacţiunea socială activă şi proactivă, eficiente în contexte profesionale şi personale;  
 leadership strategic; 
 reflecţie individuală şi colectivă, critică şi constructivă; 
 autonomie şi responsabilitate şi autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor profesionale şi auto-asumate 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a cursului  
5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Proiectarea, implementarea şi evaluarea  curriculum-ului şcolar, a programelor/activitatilor de 
(auto)formare si (auto)dezvoltare personală şi a cercetărilor  educaţionale, corelate cu  paradigmele 
actuale şi cu modele eficiente de predare-învăţare 

7.2 Obiectivele 
specifice 

La finalul cursului, studenţii vor fi capabili: 
 să proiecteze  curriculum-ului şcolar, programe/de activitati de (auto)formare si (auto)dezvoltare 



 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Tip de prelegere Metode de 

predare 
Cursul nr. 1. INTRODUCERE 
1.1.Paradigme ale predării şi ale învăţării. Centrarea pe elev vs. centrarea pe 
profesor. Centrarea pe obiective vs. centrarea pe competenţe 
1.2.Conceptele de model. Teorii ale învăţării. Modele de instruire 
  1.2.1.Modele ale procesului de învăţământ 
  1.2.2.Modele didactice 
  1.2.3.Modele instrucţionale. Modele de instruire generate de teorii ale învăţării. 
Modele de instruire cu o legitimare predominant pedagogică. Modele ale instruirii 
propuse de şcoala germană 
  1.2.4. Modele ale predării. Modele centrate pe procesarea informaţiei. Modele 
centrate pe persoană. Modele centrate pe dimensiunea socială. Modele 
comportamentale 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 2. ÎNVĂŢAREA UMANĂ  
2.1. Importanţa învăţării umane  
2.2. Caracteristicile învăţării  
2.3. Procesul învăţării  
  2.3.1. Motivaţia pentru învăţare  
      2.3.1.1. Semnificaţia nevoilor umane în învăţare  
      2.3.1.2. Relaţia dintre nevoi, scopuri şi învăţare  
      2.3.1.3. Rolul emoţiilor în dobândirea cunoştinţelor  
      2.3.1.4. Rolul atitudinilor şi valorilor în învăţare  
      2.3.1.5. Amploarea sarcinii de realizat  
      2.3.1.6. Rolul voinţei în învăţare  
  2.3.2. Dobândirea cunoştinţelor  
      2.3.2.1. Evocarea cunoştinţelor anterioare  
      2.3.2.2. Confruntarea cu noile informaţii sau experienţe  
  2.3.3. Evaluarea formativă vs evaluarea normativă  
  2.3.4. Consolidarea cunoştinţelor 
  2.3.5. Rezultatul învăţării 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 3. MODELE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
3.1.Modelul interactiv 
3.2.Modelul sistemic 
3.3.Modelul informaţional 
3.4.Modelul cibernetic 
3.5.Modelul câmpului educaţional 
3.6.Modelul situaţiilor de instruire 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
 

Cursul nr. 4. MODELE DIDACTICE 
4.1.Modelul Socratic 
4.2.Modelul tradiţional 
4.3.Modelul activismului (şcoala activă) 
4.4.Modelele raţionalităţii tehnologice şi ale scientismului (modelul lui Kaufman) 
4.5.Modelele bazale (modelul lui Glaser; modelul SFAI al lui Fernandez) 
4.6.Modele calitative (modelul învăţării depline a lui J. Carroll şi B. S. Bloom; 
modelul interacţiunii verbale a lui N. A. Flanders; modelul lui H. Taba) 
4.6.Modele de tranziţie către paradigme flexibile şi deschise (modelul lui H. E. 
Mitzel; modelul lui M. J. Dunkin; modelul lui J. Biddle) 
4.7.Modele de mediere cognitivă (modelul lui D. P. Ausubel şi Mayer; modelul lui 
M. A. Merrill) 
4.8.Modelele orientate spre designul instruirii (modelul lui Reigeluth; modelul lui 
Winnie şi Marx) 
4.9.Modele contextuale (modelul lui Doyle, modelul lui Tikunoff) 
4.10.Modele de investigare-acţiune (modelul lui Elliot; modelul lui Lowick) 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

 
 
 
 
 
 

personală şi cercetări  educaţionale, corelate cu  paradigmele actuale şi cu modele  eficiente ale 
predării-învăţării; 

 să implementeze curriculum-ului şcolar, programe/de activitati de (auto)formare si (auto)dezvoltare 
personală şi cercetări  educaţionale, corelate cu  paradigmele actuale şi cu modele  eficiente ale 
predării-învăţării; 

 să coordoneze resurse umane, curriculare, materiale si financiare implicate în dezvoltarea de 
curriculumul  corelat cu  paradigmele actuale şi cu modele  eficiente ale predării-învăţării; 

 să evalueze critic şi constructiv curriculumul şcolar, din perspectiva  paradigmelor actuale şi a 
modelelor  eficiente ale predării-învăţării; 

 să manifeste  atitudini empatice, proactive, responsabile şi asertive faţă de formabili. 



Cursul nr. 5. MODELE DE INSTRUIRE GENERATE DE TEORII ALE 
ÎNVĂŢĂRII 
5.1.Modele care concep învăţarea prin reunirea linear – ascendentă. Teoria învăţării 
cumulativ-ierarhice. Modelul învăţării secvenţiale a cunoştinţelor în lecţie (ISC) 
(Gagne). 
5.2.Modele de instruire elaborate prin derivare din teoriile învăţării fundamentate pe 
mecanismele condiţionării (modelele asociaţioniste ale învăţării) 
  5.2.1.Condiţionarea clasică (I.P.Pavlov) 
  5.2.2.Conexionismul sau învăţarea prin încercare şi eroare (E. Thorndike) 
  5.2.3.Condiţionarea instrumentală (B. F. Skinner) 
  5.2.4.Modelul învăţării sociale (Albert Bandura) 
5.3.Modele de instruire bazate pe teoriile semiotice (verbale) ale învăţării 
5.4. Modele de instruire bazate pe teoriile operaţionale ale învăţării. Teoria 
operaţională a învăţării (Galperin) 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 6. MODELE DE INSTRUIRE GENERATE DE TEORII ALE 
ÎNVĂŢĂRII 
6.1.Modelele constructiviste ale învăţării 
  6.1.1.Constructivismul piagetian (modelul operaţional dinamic: teoria 
psihogenezei stadiale a operaţiilor intelectuale (Piaget, Aebli) 
  6.1.2.Constructivismul social (L. S. Vîgotski) 
  6.1.3.Constructivismul sociocultural (Jerome S. Bruner)/modelul cognitivist: teoria 
structurală şi genetic-cognitivă  a lui Bruner 
  6.1.4.Teoria învăţării depline 
  6.1.5.Teoria interdisciplinară (integrată) a învăţării 
6.2.Modelul învăţării ca procesare a informaţiilor. Psihologia cognitivă şi analiza 
învăţării. Sistemele mnezice şi organizarea învăţării 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 7. MODELE DE INSTRUIRE GENERATE DE TEORII ALE 
ÎNVĂŢĂRII 
7.1. Conceptul de constructivism 
7.2. Tipuri de constructivism 
7.3.Construcţionismul 
7.4. Rolurile profesorului în predarea de tip constructivist  
7.5. Modelul ,,Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie (ERR) 
7.6. Modelul de structurare a lecţiei Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat SVI 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 8. MODELE DE INSTRUIRE CU O LEGITIMARE 
PREDOMINANT PEDAGOGICĂ 
8.1.Modelul logocentric 
8.2.Modelul empiriocentric 
8.3.Modelul psihocentric (centrat pe elev): modelul centrelor de interes (O. Decroly), 
modelele instruirii centrate pe rezolvarea de probleme/ proiecte (W. H. Kilpatrick, J. 
Dewey), “mastery learning” (J. P. Carroll, B. S. Bloom), modelul secvenţelor 
ierarhizate ale învăţării (R. M. Gagné) 
8.4.Modelul sociocentric: centrat pe activitatea de grup: sistemul Winnetka (C. 
Washburne), activitatea pe grupe mari de elevi (R. Cousinet, C. Freinet), modelul 
comunităţii de muncă sau Planul Jena (P. Petersen), modelul coloniei şi al 
detaşamentului (A. S. Makarenko) 
8.5.Modelul etnocentric 
8.6.Modelul modular 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 9. MODELE ALE INSTRUIRII PROPUSE DE ŞCOALA 
GERMANĂ 
9.1.Modelul formativ 
9.2.Modelul informaţional 
9.3.Modelul acţiunii didactice 

Prelegere asociată cu 
prezentarea de slide-
uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 10. MODELE ALE PREDĂRII. MODELE CENTRATE PE 
PROCESAREA INFORMAŢIEI 
10.1.Învăţarea conceptelor (J. Bruner) 
10.2. Gândirea inductivă 
10.3. Învăţarea prin organizatori anticipativi (D. P. Ausubel şi F. G. Robinson) 
10.4 Memorizarea 
10.5. Dezvoltarea intelectuală (J. Piaget) 
10.6. Modelul cercetării ştiinţifice (J. S. Bruner) 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 11. MODELE ALE PREDĂRII. MODELE CENTRATE PE 
PERSOANĂ 
11.1.Predarea nondirectivă (inspirată din pedagogia nondirectivă; C. Rogers) 
11.2.Sinectica (J. M. Gordon) 
11.3.Predarea “conştientizantă” 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 

 



11.4.Reuniunile clasei (adaptat după R. Glaser) aplicaţii 
Cursul nr. 12. MODELE ALE PREDĂRII. MODELE CENTRATE PE 
DIMENSIUNEA SOCIALĂ 
12.1.Ancheta de grup 
12.2.Jocul de rol 
12.3.Cercetarea (ancheta) juridică 
12.4.“Laboratorul social” 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 13. MODELE ALE PREDĂRII. MODELE 
COMPORTAMENTALE (TEORIA BEHAVIORISTĂ) 
12.1.Învăţarea deplină (mastery learning) (J. B. Carroll, B. S. Bloom, J. H. Block, P. 
Peterson) 
12.2.Învăţarea controlului personal 
12.3.Învăţarea prin simulare 
12.4.Învăţarea prin afirmare 

Prelegere 
intensificată asociată 
cu prezentarea de 
slide-uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

 

Cursul nr. 13. ALTE MODELE  
14.1.Modelul învăţării directe sau explicite în lecţie (IDE)  
14.2.Modelul învăţării prin explorare şi descoperire (IED). Explorarea realităţii şi a 
substitutelor ei 
14.3. Modelul ,,Step by step” 

Prelegere asociată cu 
prezentarea de slide-
uri, cu dezbateri 
scurte, exerciţii  şi 
aplicaţii 

expunerea, 
explicaţia, 
conversaţia, 
dezbaterea, 
exerciţiul 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminarul nr. 1 Analizarea unor scheme referitoare la învăţare Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  
Seminarul nr. 2 Analizarea unor situaţii de învăţare şi a unor situaţii 
pentru formarea competenţelor 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 3 Proiectarea unor activităţi după modelul de structurare a 
lecţiei ,,Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie (ERR) 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 4 Proiectarea unor activităţi după modelul de structurare a 
lecţiei Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat SVI 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 5 Proiectarea unor activităţi după modelul învăţării directe 
sau explicite în lecţie (IDE) 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 6 Proiectarea unor activităţi după modelul învăţării prin 
explorare şi descoperire (IED) 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 7 Proiectarea unor activităţi după modelul învăţării 
secvenţiale a cunoştinţelor în lecţie (ISC). 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia  

Seminarul nr. 8 Proiectarea unor activităţi după modele expozitiv-
receptive de predare-învăţare (ER) bazate pe: expunere, povestire, 
descriere, demonstraţie, explicaţia didactică a fenomenelor şi proceselor 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
expunerea, povestirea, descrierea 

 

Seminarul nr. 9 Proiectarea unor activităţi după modele dialogale şi 
dialogice de predare şi învăţare (DDPI) bazate pe conversaţie, 
brainstorming, problematizare, dezbatere 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
problematizarea, brainstorming, 
dezbatere 

 

Seminarul nr. 10 Proiectarea unor activităţi după modele algoritmice de 
predare şi învăţare (AP) Algoritmizarea. Descrierea unui algoritm. 
Procedeul. Procedura. Exerciţiul. Metodologia dobândirii cunoştinţelor 
procedurale 

Algoritmizarea, conversaţia, 
exerciţiul, explicaţia 

 

Seminarul nr. 11 Proiectarea unor activităţi după modele ilustrative de 
predare şi învăţare (IPI). Modelarea. Analizarea conţinutului materialelor 
ilustrative.  Interpretarea conţinutului materialelor ilustrative 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
modelarea 

 

Seminarul nr. 12 Proiectarea unor activităţi după modele bazate pe studiu 
individual. Luarea notiţelor şi organizatorii cognitivi 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
studiul individual, lectura 

 

Seminarul nr. 13 Proiectarea unor activităţi după modele de argumentare 
utilizate în lecţii. Conceptul de argumentare. Argumentul. Tehnici de 
argumentare 

Conversaţia, exerciţiul, explicaţia, 
dezbaterea, argumentarea, analiza 
SWOT 

 

Seminarul nr. 14 Proiectarea unor activităţi după modele de e-learning 
Conceptul de e-learning.Medii electronice de învăţare. Software-ul folosit 
ca suport pentru activităţile de predare – învăţare.  Software-ul educaţional 
propriu-zis 

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

  Conţinuturile sunt corelate cu aşteptările asociaţiei profesionale a profesorilor, conform Legii educaţiei naţionale (2011), 
a standardelor profesiei de profesor, de manager de curriculum şi a altor profesii din Registrul naţional al calificărilor din 
învăţământul superior. 

 
10. Evaluare 
Tip 
activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Corectitudinea cunoştinţelor 
Organizarea şi coerenţa conţinutului ştiinţific 
Aplicarea cunoştinţelor în contexte noi 

Testarea scrisă 
(test) 

25% 

Discursul didactic (expunere, explicaţie, demonstraţie) 
Construirea dialogului pe baza materialelor didactice  
Argumentarea (demersului didactic, opinii, soluţii) 

Examinarea orală 25% 

10.5 Seminar/ 
laborator 

Proiectarea situaţiilor de învăţare 
Proiectarea instrumentelor de evaluare 
Rezolvarea sarcinilor de lucru 

Portofoliul 25% 

Corelarea competenţelor cu obiectivele, cu conţinutul, metodologia, cu 
probele de evaluare 
Realizarea scenariul didactic în funcţie de competenţe, modele ale 
predării-învăţării 
Schiţa din caietul elevilor (pe tablă)/fişe de lucru 
Instrumentul de evaluare a competenţelor/cunoştinţelor 
Conţinutul activităţii 

Proiect de 
activitate 

25% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Forma de 
evaluare 

Criterii de evaluare Pondere 
din nota 
finală 

Punctajul 
criteriului 

Punctaj 
obţinut 

Testarea scrisă 
(test) 

Corectitudinea cunoştinţelor 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Aplicarea cunoştinţelor în contexte noi 15% Min. 0,75 - Max. 1,5  

Examinarea 
orală 

Discursul didactic (expunere, explicaţie, demonstraţie) 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  
Construirea dialogului pe baza materialelor didactice  10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Argumentarea (demersului didactic, opinii, soluţii) 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  

Portofoliul Proiectarea situaţiilor de învăţare 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Proiectarea instrumentelor de evaluare 10% Min. 0,5 - Max. 1,0  
Rezolvarea sarcinilor de lucru 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Proiect de 
lecţie/activitate 

Corelarea competenţelor cu obiectivele, cu conţinutul, 
metodologia, cu probele de evaluare 

5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Realizarea scenariul didactic în funcţie de competenţe, 
modele ale predării-învăţării 

5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Schiţa din caietul elevilor (pe tablă)/fişe de lucru 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  
Instrumentul de evaluare a competenţelor (cunoştinţelor) 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  
Conţinutul activităţii 5% Min. 0,25 - Max. 0,5  

Total 100% Min. 5,0 - 
Max. 10,0 

Total  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 
17.04.2017     Prof. univ. dr. Maria Eliza Dulamă   Prof. univ. dr. Maria Eliza Dulamă 

                                                                                                      
Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament 

20.04.2017                     Prof. univ. dr. Liliana Ciascai 

  

 


