
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

 Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Ştiinţele educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cultură şi educaţie civică. Metodica si practica predării educaţiei civice 

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. univ. dr. Muste Delia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Muste Delia 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei D 

Ob 

 

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 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 56 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

 

 



4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Nu este cazul 

4.2 de competenţe • Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de 

vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă  

• Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământ 

• Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de şcolari  

• Abordarea managerială a grupului şcolar, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de 

învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă   
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• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

• Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice 

desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei 

• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea 

formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Studierea materialelor bibliografice menţionate în bibliografia 

obligatorie şi facultativă  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Realizarea unor demersuri didactice circumscrise 

disciplinelor Cultură/educaţie civică, oferirea de soluţii 

didactice potrivite specificului procesului de predare-

învăţare-evaluare formativă 

7.2 Obiectivele specifice 

 

• Dezvoltarea competenţelor necesare diseminării în mediul educaţional 

şcolar/extraşcolar a cunoştinţelor referitoare la instituţiile, valorile şi 

normele democratice; 

• Dezvoltarea competenţelor necesare formării la elevi a 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cultură şi educaţie civică Prelegere 

Controversă 

academică 

 

Contextul realizării Educaţiei civice Dezbatere 

Studiu de caz 

 

Educaţia pentru cetăţenie într-o societate democratică Dezbatere 

Studiu de caz 

 

Formarea comportamentului moral-civic – 

condiţii şi modalităţi de realizare 

Prelegere 

Studiu de caz 

 

Finalităţile educaţiei civice Prelegere 

Dezbatere 

Studiu de caz 

 

Dezvoltarea competenţelor specifice culturii şi 

educaţiei civice 

Controversă 

academică 

Dezbatere 

 

Şcoala – o comunitate a învăţării 

comportamentului civic 

Controversă 

academică 

Dezbatere 

 

Comportamentul prosocial Prelegere 

Dezbatere 

 

Formal şi nonformal în dezvoltarea 

comportamentului civic 

Studiu de caz 

Dezbatere 

 

Acţiunile şi influenţele informale Controversă 

academică 

Studiu de caz 

 

Formarea cadrelor didactice pentru realizarea 

educaţiei civice  

Prelegere 

Studiu de caz 

 

Cetăţenia într-o societate democratică şi educaţia Studiu de caz  

 

 

 

comportamentului moral-civic activ şi responsabil; 

• Dezvoltarea capacităţii de a identifica nevoile şi interesele elevilor, de 

a soluţiona problemele litigioase şi de a înfrunta situaţiile complexe 

din clasă sau din şcoală; 

• Dezvoltarea capacităţii de a face faţă problemelor controversate şi 

de a înfrunta situaţiile complexe din clasă şi din mediul şcolar;  

• Dezvoltarea capacităţii de a împărtăşi  cu elevii principii şi valori, de a 

asigura o gestionare democratică a clasei sau şcolii, de a oferi fiecăruia 

posibilitatea să se exprime, să participe la dezbateri, să-şi asume 

responsabilităţi 



permanentă - esenţă, conţinut, implicaţii şi tendinţe Dezbatere 

 

 

Bibliografie: 

1. Albulescu, M., Albulescu, I., Cetăţenia democratică – o provocare pentru educaţie, Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 

2. Almond, G., Verba, S., Cultura civică, Editura DU Style, Bucureşti, 1996 

3. Audigier, Fr., Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru cetăţenie într-

o societate democratică (trad. C. Mitocariu), Consiliul Europei, Strasbourg, 2000 (http://www. see-

educoop.net/education) 

4. Bîrzea, C., Educaţia pentru cetăţenie democratică. Perspectiva învăţării permanente, Consiliul 

Europei, Strasbourg, 2000  

5. Dahrendorf, R., The Changing Quality of Citizenship, in: B. van Steenberger (ed.), The Condition of 

Citizenship, London, Sage, 1994 

6. Dewey, J., Democraţie şi educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972 

7. Georgescu, D., Educaţia pentru cetăţenie democratică, in: Curriculum naţional. Planuri cadru 

pentru învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti, 1999 

8. Velea, S., Curriculum pentru ECD – educaţia pentru cetăţenie în şcoală (http://www.civică-

online.ro//concepte/drepturile-omului.html, 2004). 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Necesitatea apariţiei culturii şi educaţiei civice Problematizare 

Dezbatere 

 

Cultura civica in Romania - decembrie 2007 Exerciţiu 

Joc de rol 

 

Analiza proiectelor de  "Educaţie pentru cetăţenie 

democratică" la nivelul spaţiului european 

Problematizare 

Dezbatere 

 

Cultura civică în şcoală Exerciţiu 

Joc de rol 

Studiu de caz 

 

Cultura civică în şcoală – analiza de manuale nivel 

primar 

Problematizare 

Dezbatere 

 

Cultura civică în şcoală – analiza de manuale nivel 

gimnazial 

Exerciţiu 

Joc de rol 

 

Modalităţi concrete de dezvoltare în şcoală a 

comportamentului civic - dezbatere  

Problematizare 

Dezbatere 

 

Comportament prosocial – studiu de caz Exerciţiu 

Joc de rol 

 



Studiu de caz 

Activităţile extraşcolare şi formarea comportamentului 

civic. Aplicaţii practice 

 

Exerciţiu 

Dezbatere 

Joc de rol 

 

Activităţile informale şi comportamentul civic. 

Aplicaţii practice 

Exerciţiu  

Analize ale unor documente curriculare Exerciţiu 

Joc de rol 

 

Rolul educaţiei permanente în dezvoltarea 

spiritului civic şi în dezvoltarea competenţelor 

pedagogice 

Problematizare 

Dezbatere 

 

Bibliografie  

� Albulescu, M., Albulescu, I., Cetăţenia democratică – o provocare pentru educaţie, Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004 

� Almond, G., Verba, S., Cultura civică, Editura DU Style, Bucureşti, 1996 

� Audigier, Fr., Concepte de bază şi competenţe esenţiale referitoare la educaţia pentru 

cetăţenie într-o societate democratică (trad. C. Mitocariu), Consiliul Europei, Strasbourg, 

2000 (http://www. see-educoop.net/education) 

� Georgescu, D., Educaţia pentru cetăţenie democratică, in: Curriculum naţional. Planuri 

cadru pentru învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti, 1999 

� Velea, S., Curriculum pentru ECD – educaţia pentru cetăţenie în şcoală (http://www.civică-

online.ro//concepte/drepturile-omului.html, 2004).. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• aplicarea strategiilor didactice diferenţiate în instituţiile şcolare şi instituţiile de învăţământ special 

• modelarea stilurilor didactice 

• promovarea diferenţierii şi a individualizării în contexte educative şi didactice  

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

Participare nemijlocită la 

activitatea didactică 

Fişă de apreciere/evaluare 

curentă 

10% 10.4 Curs 

Valorificare experienţă 

personală 

Verificarea orala ocazională 

a cunoştinţelor 

10%  

10.5 Seminar/laborator Valorificare experienţă 

personală 

Evaluare orală 60% 



Participare nemijlocită la 

activitatea didactică şi de 

cercetare 

Prezentare proiecte 

didactice model 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

•  delimitări conceptuale de specialitate 

• operaţionalizarea termenilor-cheie 

• susţinerea a cel puţin proiect didactic specific domeniului vizat 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

..........................  ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


