
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Pedagogie şi Didactică Aplicată 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţele Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Nivel de bază (BA) - licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria şi metodologia curriculumului 

2.2 Titularul activităţilor de curs dr. Fóris Ferenczi Rita  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Drd. Szász Judit  
2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 
 

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 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 126 Din care: 3.5 curs 56 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 5 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 42 
3.8 Total ore pe semestru 126 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum •  
4.2 de competenţe • Cunoaşterea unor concepte de baza fundamentale pedagogice   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Proiector, laptop, cariocă, tablă albă, flipchart, difuzoare, Internet 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Proiector, laptop, cariocă, tablă albă, flipchart, difuzoare, Internet  



6. Competenţele specifice acumulate 
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• C1. Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse 
niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

• C4. Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de 
învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului 
ţintă.  
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• CT1.Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe 
opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei.  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative 
şi/sau extracurriculare. 

• Identificarea şi asimilarea principalelor teorii ale învăţării, a 
conţinuturilor specifice şi a curriculumului disciplinelor predate şi a 
principalelor orientări metodologice specifice acestor discipline. 

• Identificarea și aplicarea principiilor şi strategiilor didactice în 
proiectarea activităţilor instructiv-educative specifice nivelului de 
vârstă al grupului cu care se lucrează. 

• Raportarea la norme, la standarde şi la obiective curriculare în analiza 
şi evaluarea documentelor şcolare oficiale, sau pentru autoevaluarea 
celor proiectate. 

• Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în 
diferite contexte specifice învăţământului preşcolar/primar. 

• Utilizarea documentelor programatice ale ministerului/şcolii/grădiniţei 
ca suport pentru luarea unor decizii manageriale în diferite contexte 
educaţionale.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Caracterizarea statutului epistemologic al teoriei şi metodologiei 
curriculum-ului în sistemul ştiinţelor educaţiei  

• Definirea şi caracterizarea principalelor categorii de concepte teoretice 
şi metodologice specifice domeniului  

• Asamblarea conceptelor principale într-un limbaj ştiinţific, coerent şi 
utilizarea lui în activitatea profesională.  

• Dezvoltarea abilităţii de a analiza critic documentele curriculare 
principale şi auxiliare pe baza cărora se desfăşoară procesul instructiv-
educativ: planul de învăţământ, programele şcolare, manualele, 
ghidurile metodice etc.  

• Dezvoltarea abilităţii de a construi documente curriculare proprii 
(programe pentru discipline opţionale, proiecte pentru unităţi de 
învăţare, plan calendaristic, proiecte de lecţii, proiecte de activtăţi), 



 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Teoria şi metodologia curriculumului  – disciplină 
pedagogică specifică 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 
 
 
 

2. Rolul şi funcţiile curriculumului şcolar  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

3. Evoluţia semantică a conceptului de curriculum. 
Tipuri şi forme de curriculum I. 
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

4. Tipuri şi forme de curriculum II.  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

5. Sistemul educaţional şi curriculumul şcolar. 
Conexiuni şi funcţii. Centralizare şi descentralizare în 
învăţământ  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

6. Planurile cadru. Curriculum Naţional: abordare 
generală şi implicaţii în practica educaţională    
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

7. Plan cadru. Programe şcolare pentru grădiniţă   expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

8. Programe şcolare pentru învăţământul 
preuniversitar: repere conceptuale, structura si aplicatii 
in practica pedagogica  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

9. Manualul şcolar ca document curricular principal  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

10. Plan managerial şi curriculum la decizia şcolii  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

11. Curriculum la decizia şcolii. Proiectare, 
implementare şi evaluare. Curriculum nucleu 
aprofundat, curriculum extins şi disciplinele opţionale  

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

12. Documente curriculare specifice cadrului didactic expunerea, exemplul  

care să satisfacă la un nivel acceptabil condiţiile învăţământului 
modern, centrat pe nevoile, aspiraţiile şi posibilităţile elevului.  

• Integrarea principiilor şi conceptelor proprii teoriei curriculum-ului în 
sistemul de valorile proprii profesionale ale studenţilor; 



rezultate din proiectarea pedagogică   demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

13. Tipuri speciale de curriculum  
 

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

14. Tendinţe curriculare europene. Reforma 
învăţământului românesc. Problematica reformei 
curriculare, implicaţiile în practica educaţională  

expunerea, exemplul 
demonstrativ, 
problematizare, 
descoperire dirijată 

 

Bibliografie 

• Potolea, D., Manolescu, M. (2006): Teoria şi metodologia curriculumului. Programul Învăţământului 
Rural, MEC, Bucureşti.  

• Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig. Editura Ábel, Cluj Napoca.  
• Fóris-Ferenczi Rita (2004): Tantervelmélet. Tervezés és tantervhasználat, UBB, IDD,Cluj- Napoca.  
• Péter Lilla (2012): Reform és visszhangok. A közoktatási reform fogadtatása romániai magyar 

pedagógusok körében. Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca.  
• Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Editura Stúdium, Cluj Napoca, pp. 246-266. 
• Antal Sándor – Péter Lilla (2007): Curriculumelmélet. UBB, IDD,Cluj- Napoca.   
• Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Editura 

Okker, Budapesta. 
• Szabó László Tamás (1985): A „rejtett tanterv”. Editura Magvető, Budapest. 
• Szabó László Tamás (2004) (szerk.): Tantervelmélet. Editura Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreţin.  
• Stark Gabriella (2010): Curriculum-elmélet. UBB, IDD,Cluj- Napoca 
• Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă. CNC, MEN, 1998, 2000, 2004.  
• Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă. MEN, Bucureşti, 2000, 2006.  
• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3/7 ani). Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Bucureşti. (http://curriculum2009.edu.ro/Educatie_timpurie/) 
• ***2008: Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani. 

2008. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
Bucureşti.(http://www.edu.ro/index.php/articles/10135).  

• ***Programe şcolare (http://curriculum2009.edu.ro) 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Curriculum scolar: roluri şi funcţii în practica 
educaţională. Introducere în crearea unui dicţionar 
pedagogic centrat pe concepte curriculare  

Conversaţie, 
activitate în grupuri 
mici, joc 

2. Tipuri de curriculum în trecut şi în prezent. 
Învăţământul centrat pe elev versus învăţământul 
centrat pe „materie” 

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

3. Sistemul educaţional şi curriculumul şcolar. 
Conexiuni şi funcţii. Centralizare şi descentralizare în 
învăţământ I.  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

4. Sistemul educaţional şi curriculumul şcolar. 
Conexiuni şi funcţii. Centralizare şi descentralizare în 
învăţământ II.  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

5. Documente curriculare principale: Curriculum 
Naţional, programe şcolare  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

6. Programa şcolară pentru grădiniţe: funcţii, structură, 
aplicaţii în practica educaţională  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

7. Programa şcolară pentru clasa pregătitoare: 
strucutra, competenţe, aplicaţii   

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 

 
 
 
 
 
Valabil pentru toate 
activităţile de seminar: 
studenţii lucrează în 
grupuri de câte 2, 3 sau 4 
persoane şi prezintă 
subiectele propuse pe baza 
literaturii de specialitate 
menţionate în bibliografie. 
Accentul se pune pe 
practică, aplicabilitate şi 
interactivitate. 
 
 
 
 



în grup 
8. Curriculum şi programe şcolare şi pentru preşcolare. 
Aplicaţii în practica pedagogică  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

9. Plan managerial şi curriculum la decizia şcolii Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

10. Documente curriculare specifice cadrului didactic 
rezultate din proiectarea pedagogică în grădiniţe 
(planificare calendaristică, proiectarea unităţilor de 
învăţare)  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

11. Documente curriculare specifice cadrului didactic 
rezultate din proiectarea pedagogică în învăţământul 
primar (planificare calendaristică, proiectarea 
unităţilor de învăţare) 

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

12. Rolul disciplinelor opţionale în proiectarea 
pedagogică. Proiectarea disciplinelor opţionale – teorie 
şi aplicaţii  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

13. Manualul şcolar ca document curricular principal. 
Criterii de alegere şi de evaluare a manualelor şcolare  

Micro-prelegere, 
conversaţie, joc, lucru 
în grup 

14. Finalizarea dicţionarului pedagogic centrat pe 
concepte curriculare  

 

 
 
 
 
 
 
Valabil pentru toate 
activităţile de seminar: 
studenţii lucrează în 
grupuri de câte 2, 3 sau 4 
persoane şi prezintă 
subiectele propuse pe baza 
literaturii de specialitate 
menţionate în bibliografie. 
Accentul se pune pe 
practică, aplicabilitate şi 
interactivitate. 

Bibliografie:  

• Potolea, D., Manolescu, M. (2006): Teoria şi metodologia curriculumului. Programul Învăţământului 
Rural, MEC, Bucureşti.  

• Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă. CNC, MEN, 1998, 2000, 2004.  
• Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţă. MEN, Bucureşti, 2000, 2006.  
• Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3/7 ani). Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Bucureşti. (http://curriculum2009.edu.ro/Educatie_timpurie/) 
• ***2008: Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6/7 ani. 

2008. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
Bucureşti.(http://www.edu.ro/index.php/articles/10135).  

• ***Programe şcolare (http://curriculum2009.edu.ro) 
• Antal Sándor, Péter Lilla (2007): Curriculumelmélet. IDD, Cluj Napoca.  
• Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Editura 

Okker, Budapesta.  
• Fodor László (2005): Általános és iskolai pedagógia. Editura Stúdium, Cluj Napoca, pp. 246-266. 
• Fóris-Ferenczi Rita (2008): A tervezéstől az értékelésig. Editura Ábel, Cluj Napoca.  
• Fóris-Ferenczi Rita (2004): Tantervelmélet. Tervezés és tantervhasználat, BBTE, Távoktatási Központ, 

Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Cluj Napoca. 
• Péter Lilla (2012): Reform és visszhangok. A közoktatási reform fogadtatása romániai magyar 

pedagógusok körében. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.  
• Szabó László Tamás (1985): A „rejtett tanterv”. Editura Magvető, Budapesta.  
• Szabó László Tamás (2004) (szerk.): Tantervelmélet. Editura Kossuth Egyetemi Kiadó, Debreţin. 
• Stark Gabriella (2010): Curriculum-elmélet. UBB, IDD,Cluj- Napoca 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  Conţinutul disciplinei este în conformitate cu informaţiile  considerate relevante de către 
reprezentanţii din ţară şi străinătate din domeniul teoriei curriculumului, teoriei şi metodologiei 
instruirii, metodologiilor de specialitate şi al managementului grupurilor de copii şi ai clasei, 



contribuie în mod eficient la formarea competenţelor de bază şi a celor transversale prevăzute de 
formarea institutorilor şi educatoarelor din învăţământul primar şi preşcolar. 

 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

Definirea şi caracterizarea 
principalelor categorii de 
concepte teoretice şi 
metodologice specifice.  
domeniului  

Examen scris  10.4 Curs 

Abilitatea de a analiza critic 
documentele curriculare 
principale şi auxiliare.  
Asamblarea conceptelor într-
un limbaj ştiinţific şi 
coerent.  

Examen scris  

 
 

 
 
 
 

6o% 

Integrarea şi utilizarea 
efectivă în practica 
pedagogică a demersurilor 
moderne de proiectare, 
implementare şi evaluare a 
curriculum-ului şcolar şi 
preşcolar  

 
 
Observare sistematică  

Construirea unui portofoliu 
individual care să conţină: 
bibliografie selectivă, 
minidicţionar pedagogic 
centrat pe concepte 
curriculare, planificare 
calendaristică, proiectarea 
unităţilor de învăţare 
(fragmente), proiect de 
lecţie/activitate.  

 

 

Evaluarea portofoliului  

Susţinerea de micro-
prelegeri, realizarea şi 
aplicarea în cadrul acestora a 
unor exerciţii/sarcini 
pedagogice şi jocuri 
didactice. 

 Observare sistematică  

10.5 Seminar/laborator 

Participare activă la 
activităţile de seminar. 

Observarea sistematică  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4o%  

10.6 Standard minim de performanţă 

• Participare activă la seminarii (prezenţă de minimum 80%, susţinerea referatului, implicarea activă şi 
interactivă a colegilor în activitate) 

• Cunoaşterea şi caracterizarea principalelor concepte curriculare, abilitatea de a construi documente 
curriculare proprii, dobândirea unor competenţe profesionale legate de aplicarea documentelor 
curriculare principale.  

• Construirea unui portofoliu individual centrat pe domeniul teoriei şi metodologiei curriculumului.  
 

 



Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

24.02.2013   dr. Fóris Ferenczi Rita   drd. Szász Judit  

 

Data avizării în departament     Semnătura directorului de departament
  

4.03.2013.        dr. Demény Piroska  


