
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 

1.3 Departamentul Didactica ştiinţelor exacte 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţele educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management curricular 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Comunitățile de învățare și practică în medii virtuale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Dr. Constantin Predescu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Dr. Constantin Predescu 

2.4 Anul de 

studiu 

1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei 

Op 

 

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

3.1 Număr de ore pe 

săptămână 

2 Din care: 3.2 

curs 

1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

28 Din care: 3.5 

curs 

14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

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

15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 34 

Tutoriat 5 

Examinări  8 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

 

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 de Matematică şi ale 



disciplinelor de specialitate, a conţinuturilor noţionale (inclusiv 

matematice) descrise în manualele şcolare. 

4.2 de competenţe Studenţii să deţină:  
• competenţe digitale (editarea unui text științific, 
introducerea de date în tabele și calcule statistice, prezentări 
multimedia, utilizarea serviciilor de internet - platforme, social 
media, e-meeting) 
• competențe de comunicare individual/echipă și capacitate de 
sintetizare a informațiilor. 
• cunoştinţe didactice necesare pentru planificarea şi 
realizarea activităţii de predare, învăţare şi evaluare simple și 
complexe. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Sala de curs, tablă și PC + videoproiector, conexiune 

Internet 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Retea de computere, conexiune Internet, PC si acces 

Internet 'full time' pentru participanti 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

•Proiectarea, implementarea şi valorificarea studiilor de impact, a cercetărilor 
educaţionale calitative şi cantitative, a cercetării-acţiune etc. care îi permit 
cadrului didactic să transforme cercetarea pedagogică in domeniul mediilor 
electronice si IAC, într-o componentă firească a practicilor sale educative, 
valorificabilă în direcţia eficientizarii procesului de învăţământ.  
•Cunoașterea și utilizarea normelor şi strategiilor de lucru eficiente în 
activitățile desfăşurate în comunităţile de învăţare şi practică în medii online. 
•Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare, ca instrumente de 
eficientizare a activităţilor profesionale din comunităţile de învăţare. 
•Managementul eficient al activităţii desfăşurate ca participant sau leader al 
unei comunităţi de învăţare şi practică care activează în mediul online. 
•Proiectarea și planificarea activităților de învățare în comunităţi. 

Competenţe 
transversale 

• Comunicare şi interacţiunea socială activă şi proactivă, eficiente în contexte 
profesionale şi personale;  
•Învăţare continuă, metacognitivă şi auto-reglată; 
•Reflecţie individuală şi colectivă, critică şi constructivă; 
•Muncă în grup; 
•Documentare eficientă; 
•Rezolvare de probleme; 
•Autonomie, responsabilitate şi autoresponsabilizare în realizarea sarcinilor 
profesionale și respectiv a sarcinilor auto-asumate. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 profesionalizarea specialistului/ consilierului (expert) în 

curriculum prin dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, 

implementării şi evaluării curriculum-ului  cu ajutorul abilitatilor 

şi cunoştinţelor din domeniul mediilor electronice şi de formare şi 

dirijare în procesul pedagogic, respectiv a competenţelor situate la 



intersecţia domeniilor managementului curriculum-ului, 

managementului instituţiei şcolare şi respectiv managementului 

carierei profesionale.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Să definească comunităţile de învăţare şi practică; 
 Să diferențieze comunităţile de învăţare şi practică din punctul 

de vedere al categoriei de subiecți (elevi, studenți, adulți); 
 Să analizeze strategiile didactice eficiente în mediul online la 

nivelul diferitelor comunităţid de învăţare, din punctul de vedere 
al potenţialului de activizare cognitivă al acestra; 

 Să expliciteze managementul activităţii unei comunităţi de 
învăţare şi practică în mediu virtual ca participant, leader sau 
cadru didactic; 

 Să proiecteze, mangerieze şi evaluaze activităţile unor 
comunităţi de învăţare şi practică constituite din cadre didactice 
şi/sau elevi.  

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Curs 1. Precizarea conceptelor: comunități de 

învățare, comunități de practică; 

prelegerea, expunerea, 
modelarea 

 

Curs 2-3: Construirea și definirea unei 

comunități de învățare și practică.  

expunerea, conversatia  

Curs 4-6: Teorii ale învăţării în comunitatile 
cognitive.  
Constructia cunoștințelor si negocierea 
semnificaţiilor în comunităţile de învățare.  

conversatia, explicatia  

Curs 7-9: Dezvoltarea comunităţilor de 

învăţare şi practică  şi evaluarea activităţii lor 

Susţinerea comunităţilor cognitive. 

expunerea, activitatea 
independenta 

 

Curs 10-12: Managementul activităţilor în 

comunităţi de învăţare şi practică în medii 

virtuale 

cercetarea didactica, 
explicatia, modelarea 

  

Curs 13-14: Cercetarea empirică a 
comunităţilor cognitive. 

conversatia, 
demonstratia, activitati 
individuale si de grup 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
S1,2. Proiect - Prezentarea şi analiza  

comunităţilor cognitive. 

conversatia, exercitiul, 
problematizarea, 
modelarea 

 

S3,4: Proiect -  Plasarea chestionarelor şi 

solicitarea răspunsurilor; descrierea unei 

comunităţi cognitive 

conversatia, 
dezbaterea,exercitiul 

 

S5,6. Proiect - Ancheta online pe bază de 
chestionar 

problematizarea, 
algoritmizarea 

 

S7,8. Proiect: Prezentarea și interpretarea 
datelor culese prin chestionare. 

dezbaterea, explicatia, 
conversatia 

 

S9,10: Proiect -  Initierea si sustinerea 

comunitatilor cognitive 

exercitiul, explicatia, 
rezolvarea de 
probleme, activitatea 
in grup 

 

S11-12 Proiect - Constructia cunostintelor si 
negocierea semnificatiilor în comunităţile 
cognitive 

explicatia, activitatea 
independenta 

 

S13-14 - Proiect - Formularea unui plan de 
măsuri pentru susţinerea şi optimizarea 
comunitatii cognitive studiate 

studiu de caz, 
dezbaterea 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

Conținutul disciplinei, prin centrarea pe practica profesională, prin preocuparea de a 
valoriza   potențialul educativ al strategiilor alternative abordate,  răspunde solicitărilor 
angajatorilor și asociațiilor profesionale. 



 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs corectitudinea 
răspunsurilor fiecarui 
participant la un set 
de întrebări formulate 
de profesor special 
pentru fiecare temă 

chestionarul, exercitiul 30% 

Fundamentare 
ştiinţifică (logica 
deducţiei, coerenţa),  

proiectul 30% 

10.5 Seminar/laborator nivelul de realizare a 
subtemelor 
proiectului de studiu 
al comunităţilor 
cognitive online 

portofoliul 30% 

corectitudine 
metodică 

 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

•  Capacitate de analiză şi sinteză, utilizarea corectă a terminologiei de specialitate şi 
demonstrarea competenţelor de lucru in comunităţile d eînvăţare şi practică 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

15.04.2017              Lect. dr. Constantin Predescu           Lect.dr. Constantin Predescu 

Data avizării în departament       Semnătura directorului de departament

 20.04.2017        


