
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babes-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie și Științe ale educației 

1.3 Departamentul Didactica științelor exacte 

1.4 Domeniul de studii Științele educației 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Management curricular/Specialist în management curricular 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 

PMR5116 

CDŞ şi managementul  activităţilor extracurriculare 

2.2 Titularul activităţilor de curs conf. dr.  Irina Pop-Păcurar 

2.3 Titularul activităţilor de seminar conf. dr.  Irina Pop-Păcurar 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1 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 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 4 

Examinări  6 

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) 

5.1 De desfăşurare a cursului  Sală de curs cu tablă și video-proiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului 

 Sală de seminar/atelier cu mobilier modular, tablă și video-proiector. 
Materiale pentru cursuri și seminariile interactive: 
 sinteze, modele, harti noționale în prezentări PowerPoint  
 fişe de lucru  
 elemente din suportul de curs multiplicate/electronic 
 texte pentru documentare 

Pentru studiu individual:  
 suport de curs pe suport electronic 



6. Competenţele specifice acumulate 
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In termenii competenţelor  specifice, studiul disciplinei CDŞ şi managementul activităţilor 
extracurriculare vizeaza: 
Cunoaşterea şi înţelegerea  
 analizarea critică a principiilor curriculumului la decizia şcolii şi a activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare; 
 familiarizarea cu proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor în cadrul CDŞ şi cu 

modul corect de comunicare didactică; 
 descrierea modelelor de integrare curriculară 
Explicarea şi interpretarea 
 explicarea şi interpretarea modelelor de proiectare a CDŞ şi a semnificaţiilor activităţilor EC 
Deprinderi instrumental – aplicative  
 proiectarea creativă a predării şi învăţării de tip formativ; 
 proiectarea unei discipline CDŞ  
 aplicarea modelelor de integrare curriculară 
 organizarea si desfăşurarea de activităţi extracurriculare (şi extraşcolare); 
Calităţi atitudinale  
 abordarea atitudinii pozitive faţă de dezvoltarea profesională continuă; 
 manifestarea disponibilităţii pentru dezvoltarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor, 

capacităţilor cognitive şi motrice privind activităţile extracurriculare; 
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  Realizarea responsabilă şi eficientă a sarcinilor aferente profesiei didactice cu respectare principiilor de 
etică profesională.  

 Identificarea rolului dintr-o echipă şi preluarea responsabilităţilor corespunzătoare profilului 
profesional şi personal. 

 Reflecţia critică constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele 
profesiei. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, implementării, monitorizării, evaluării 

şi optimizării curriculum-ului, acționând în special pe componenta curriculară decisă la 

nivelul școlii și al comunității. 

Dezvoltarea profesională generală a cadrului didactic specialist în management 

curricular. 

 In termeni operationali,  pe baza cursului studenții vor fi capabili: 

 să proiecteze CDŞ şi activitati extracurriculare; 
 să analizeze critic programe CDŞ si proiecte ale activităților didactice extracurriculare 

pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale acestora; 
 să proiecteze situaţii de învăţare bazate pe curriculum integrat pentru lecţii din cadrul 

CDŞ; 
 să proiecteze activităţi extracurriculare;  
 să evalueze eficienţa procesului de învăţare din cadrul CDŞ şi în activităţile 

extracurriculare;  
 să organizeze o activitate extracurriculară şi să desfăşoare activitatea didactică într-un 

mod care stimulează creativitatea, gândirea critică şi învăţarea formativă proprie şi a 
elevilor. 



8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metodologia didactică Observaţii 
1. Sistemul educaţional  și sfera civică, piaţa si comunitatea 
locală ca factori ai mediului educativ și context general pentru 
dezvoltarea CDȘ/CDL. 
Legislație. Metodologii 

 
Prelegere interactivă 

  

2. CDŞ – fundamente (1): misiune și principii de acțiune ale 
curriculumului decis în școală, concepţia pedagogică, 
consultare, ofertare şi selecţie, instrumente de proiectare, 
metodologie specifică, forme de evaluare 

Studii de caz 
Prelegere interactivă 
Dezbatere 

3. CDŞ – fundamente (2): categorii de discipline CDȘ pentru 
învățământul gimnazial și liceal, instrumente de proiectare, 
metodologie specifică, forme de evaluare 

Studii de caz 
Prelegere interactivă 
Dezbatere 

4. Elaborarea de programe pentru CDȘ interdisciplinar – 
opționalul integrat (la nivelul ariei curriculare  și 
crrosscurricular). Aplicarea modelelor de integrare curriculară. 
De ce programe CDȘ crosscurriculare? 

Expunere,  
analiza de modele/modelare 
Conversație euristică 

5. Implementarea si evaluarea CDȘ – probleme și soluții  
Calendarul CDȘ: Consultarea, ofertarea şi selecţia. Rolurile 
managerului de curriculum în context 

Prelegere interactivă 
Problematizare 
Studii de caz 

6. Metodologia didactică - o  frontieră pentru succesul unei 
discipline din CDȘ. 
Alternative pentru didactica disciplinelor opționale: „Flipped 
classrooms”; Activitatile de proiect 

Prezentare interactivă 
Demonstrație 
Problematizare 
Dezbatere 

7. Evaluarea elevilor la disciplinele CDȘ – rolul formelor 
complementare de evaluare (portofoliul, autoevaluarea, 
investigația  ghidată, activitatea de proiect) 
Exercițiu-aplicație: Managementul activităţilor de proiect 

Prezentare interactivă 
Demonstrație, analiza de 
exemple 
Dezbatere 

8. Programe pentru activităţi în afara clasei.  
Valenţele activităţilor extracurriculare pentru dezvoltarea 
personală a elevilor.  
De ce participă/nu participă elevii la activităţile 
extracurriculare? 

Prelegere interactivă 
cu multimedia 
Problematizare 
Dezbatere 

9. Metode de organizare şi desfăşurare a activităţilor 
extracurriculare (activităţi în grup, metoda proiectului, cercul de 
elevi) 

Prelegere interactivă 
cu multimedia 

10. Şcolile alternative ca spaţiu al activităţilor extracurriculare  
 

Fișe de documentare 
Dezbatere 

11. Medii de învăţare informală: mediile scrise şi electronice, 
internetul 
Evenimentele culturale (și ”cultura evenimentelor”) la întâlnire 
cu agenda extracurriculară. 

Prelegere interactivă 
Studii de caz 
Materiale multimedia 

12. Forme şi influenţe ale subculturii tinerilor asupra educației 
actuale. Explorarea relației între curriculumul obligatoriu, CDȘ 
și analfabetismul funcțional  

 
Dezbatere 

13. Valorificarea și evaluarea activităţilor extracurriculare. 
Asigurarea transferului bidirecțional al achizițiilor dobândite în 
sistemele formal și informal 
 

Prelegere interactivă 
Dezbatere 

14. Activitate extracurriculară cu grupul de studenți  
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8.2 Seminar, lucrări practice 

Metodologia seminariilor Observaţii 
Calendarul temelor și 
al proiectelor de 
evaluare 

S1. Eseu despre experienţele studenţilor de gestionare şi 
dezvoltare a curriculumului 

Dezbatere  



S2. Viziunea asupra CDȘ în școală. Misiunea CDȘ în 
pregătirea și educarea elevilor. Cum se stabilesc?  
Parteneri în construirea etosului școlii (gradiniței, 
organizației, în general): profesorii, elevii, comunitatea. 
Locul CDȘ între determinanții etosului școlii 

Atelier(e) 
Studiu de caz 
Conversație euristică 
Prezentări ale grupelor și 
dezbatere 

 

S3. Categorii de discipline CDȘ – analiză comparativă 
Opționalul – categoria cea mai ofertantă din perspectivă 
formativă 

Activitate în grup 
Problematizare 
Dezbatere 

 

S4. Corelaţii obiective - resurse în proiectarea  unei 
discipline din CDŞ. Finalitățile axiologice 

Studiu de caz 
Conversație euristică 
Reflecție și analiza critică 
Dezbatere  

 

S5. Atelier de proiectare a programelor CDȘ (1). Aplicarea 
modelelor de integrare curriculară în proiectarea unei 
discipline opționale crosscurriculare 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe 
(nivel/specialitate) 
Dezbatere 

 

S6. Atelier de proiectare a programelor CDȘ (2). 
Integrarea metodologiei învățării active și prin cooperare 
în schema de proiectare a unei discipline opționale (ex. 
Flipped Classroom, Project Based Learning – activitate de 
proiect etc.) 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe 
(nivel/specialitate) 
Dezbatere 

 

S7. Integrarea proceselor de învățare și evaluare în lecțiile 
și activitățile din CDȘ 
Managementul activităților de proiect (1) 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe (heterogene) 
Dezbatere 

 

S8. Integrarea proceselor de învățare și evaluare în lecțiile 
și activitățile din CDȘ 
Managementul activităților de proiect (2) 

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe (heterogene) 
Dezbatere 

TA 1* 

S9. Cercul de elevi (tehnici de laborator, limbi straine, ora 
de dans, teatru, etc.) – o formula in curs de disparitie? 
 

Studiu de caz  
Dezbatere  

 

S10. Şcoala în natură, şcoala itinerantă, programul 
Waldorf – conceptii asupra dezvoltării și învățării 
Metode de autoorganizare accesible elevilor. Asociaţii 
pentru elevi, organizatii, cluburi 

Studiu de caz 
Conversație euristică 
Dezbatere 

 

S11. Deprinderi pentru informarea modernă 
Evenimentele culturale și cultura evenimentelor 

Brainstorming 
Aplicații online 
Dezbatere 

 

S12. Managementul timpului liber in relație cu 
evenimentele culturale. Managementul vizitelor, iesirilor 
culturale, drumeţiilor şi excursiilor.  
Proiecte și parteneriate școlare.  
Școala altfel –concept și bune practici 

Ateliere tematice la alegerea 
grupelor 
Prezentări și discuții 
 

TP A/B* 

S12. Subcultura – Ce înseamnă? Unde se află? 
Fenomene la periferia educației, ex. „autismul cultural”, 
analfabetismul funcțional  

Brainstorming 
„Copacul ideilor” 
Reflecție individuală și în grup 
Dezbatere 

 

S13.  Activitate extracurriculară organizată cu grupul de 
studenți  
Case-study: EducaTIFF. Valoarea formativă a filmului 
artistic/documentar 

 
 
Vizionări de filme din 
secțiunea ”EducaTIFF” 

TA 2* 

S14. Exercițiu de valorificare și evaluare a activității 
extracurriculare. Proiectarea şi elaborarea unor 
instrumente de evaluare  

Exercițiu-aplicație 
Atelier, pe grupe 
Prezentare și discuții 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Temele de curs și atelierele propuse dezvoltă idei de actualitate în gestionarea și dezvoltarea curriculumului și oferă 
cadrul pentru aplicarea conceptelor și pentru exersarea deprinderilor în formare.  



Cursul valorifică experiența didactică a studenţilor care profesează în învăţământ și oferă instrumente și soluții 
practice pentru aplicarea  eficientă a metodologiei CDȘ și sprijin pentru pregătirea unor viitoare inițiative curriculare 
la nivelul școlilor  și al comunităților reprezentate de studenți. 

 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 
10.4 Curs Rigoare și gândire creativă în 

rezolvarea itemilor 
Examen scris 30% 

10.5 Seminar/lucrări practice Originalitatea componentelor 
aplicative ale temelor 

Portofoliul de evaluare (Teme 
Aplicație și Teme-Proiect) 

30% 

Participare/contribuții la 
activităţile aplicative directe: 
ateliere-seminarii și 
prezentări de proiecte 

Observare sistematică, 
activități de proiect, 
autoevaluare 

30% 

 Din oficiu  10% 
10.6 Standard minim de performanţă 

  obținerea a cel puțin 50% din punctajul atribuit fiecărei componente a schemei de evaluare 
Evaluarea competenţelor cursanţilor se va realiza folosind un sistem de evaluare bazat pe cerinţe și criterii de evaluare 
clar specificate, comunicate și discutate cu studenții la începutul cursului. Studenții vor fi informaţi cu privire la 
numărul şi obiectivele temelor solicitate. Ei vor fi încurajaţi să depună în portofoliul de curs, alături de materialele 
finalizate, materialele intermediare realizate independent și în grupe şi să-şi specifice și să-și autoevalueze 
contribuţiile. 
*Tema-aplicatie TA 1: Proiectarea unei discipline/curs/modul CDŞ. Prezentarea proiectelor de programe CDŞ în 
plen 
*Tema-aplicatie TA 2:  Alternative de organizare pentru activităţile elevilor.  
Exemple:  
Proiect „Sunday-school” (cu tema la alegere); 
Școala altfel – proiect pentru clasa mea; 
Proiect extracurricular pentru promovarea calității vietii;  
Proiect Christmas Box (educatie pentru solidaritate si voluntariat) 
 
*Temă de proiect TP A: Ex. Cum educăm elevii pentru „consumul” de literatura/film/evenimente științifice și 
culturale?  
*Temă de proiect TP B:  Ex. Etica pentru copii și adolescenți – domeniu supraintegrat   
Nota:  
Temele aplicative (de control) sunt obligatorii (1+2).  
Tema de proiect este la alegere (A sau B) iar exemplele sunt orientative. 
 
Important: pentru a se prezenta la examen în prima sesiune, studenții (la cursuri de ZI) trebuie să participe la 
min. 75% din activitățile seminariale și practice propuse la disciplină, conform Statutului studentului din UBB, 
Cap. II, Art.29 : 
http://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/invatamant/Hotarare_508_Modificare_Statut_studentului_13_ianuarie_2014-
+-anexa1.pdf 
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