
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 
1.3 Departamentul Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Educaţie civică 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare 
2.2 Titularul activităţilor de curs  
2.3 Titularul activităţilor de seminar  
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DC 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 27 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 27 
Tutoriat 2 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. - 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Nu este cazul 
4.2 de competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Amfiteatru dotat cu videoproiector şi ecran de proiecţie 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

•  



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

• Utilizarea, interpretarea, prelucrarea şi aplicarea cunoştinţelor de specialitate, psiho-
pedagogice şi metodologice în cadrul întregului demers didactic de proiectare a activităţilor 
instructiv-educative şi a materialelor didactice 

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

• Elaborarea modelelor de proiectare a activităţilor instructiv-educative şi/sau 
extracurriculare. 
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• Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni 
valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei 

• Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere 
formării şi dezvoltării profesionale continue 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
S 1-2-3-4-5-6-7-8 

Managementul vizitelor, drumeţiilor, excursiilor şi a 
taberelor şcolare 

prelegerea 
interactivă, 
experimentul 
didactic, conversaţia, 
proiectul, exerciţiul, 
brainstorming 

 

S 9-10 prelegerea 
interactivă, 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea capacităţii de a proiecta, organiza, desfăşura o activitate 
extracurriculară; 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

- să organizeze o activitate extracurriculară; 

- să analizeze o activitate extracurriculară pentru a identifica punctele tari şi 
punctele slabe ale acesteia; 

- să proiecteze o situaţie de învăţare în cadrul unei activităţi extracurriculare; 

- să evalueze eficienţa procesului de învăţare în activităţile extracurriculare;  

- să desfăşoare activitatea didactică într-un mod care stimulează creativitatea, 
gândirea critică şi învăţarea formativă proprie şi a copiilor;  

 



Managementul cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor 
şi a sesiunilor de comunicări ştiinţifice 

experimentul 
didactic, conversaţia, 
proiectul, exerciţiul, 
brainstorming 

S 11-12 

Managementul concursurilor şcolare. 

prelegerea 
interactivă, 
experimentul 
didactic, conversaţia, 
proiectul, exerciţiul, 
brainstorming 

 

S 13 

Managementul spectacolelor 

prelegerea 
interactivă, 
experimentul 
didactic, conversaţia, 
proiectul, exerciţiul, 
brainstorming 

 

 

S14 

Managementul activităţilor în parteneriat 

prelegerea 
interactivă, 
experimentul 
didactic, conversaţia, 
proiectul, exerciţiul, 
brainstorming 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
S 1-8 

Managementul vizitei şcolare 

Managementul drumeţiei şcolare 

Managementul excursiei şcolare 

Managementul taberei şcolare 

Dezbaterea 
Explicaţia 

 

S9-10 

Managementul cercetării ştiinţifice realizate de către 
elevi 

Managementul unui simpozion  

Brainstorming-ul, 

Gândiţi - Lucraţi în 
perechi 

 

 

S 11-12 

Tipologia concursurilor şcolare 

Pregătirea elevilor pentru concursurile şcolare 

Proiectarea unor situaţii de învăţare pentru concursuri 
şcolare 

Managementul unui concurs şcolar 

Comunicaţi, hârtia de 
un minut, masa 
rotundă simultană, 
cercul, graffiti, 

 

S13 

Proiectarea spectacolului şcolar 

Organizarea spectacolului şcolar 

Creioanele la mijloc, 
mozaic (I), predarea 
reciprocă, interviul în 
trei trepte, cubul, 

 

S14 

Managementul unui proiect în parteneriat 

Managementul unei activităţi în parteneriat 

Cadranele, analiza 
SWOT, ciorchinele, 
bula dublă, diagrama 
Venn, cvintetul, 
copacul ideilor, turul 
galeriei 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt coroborate cu exigenţele precizate în Matricea Cadrului 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 

Cantitatea şi calitatea 
cunoştinţelor însuşite 

Examen 70% 10.4 Curs 

   
Cantitatea şi calitatea 
cunoştinţelor însuşite 

Portofoliu 30% 10.5 Seminar/laborator 

   
10.6 Standard minim de performanţă 

Realizarea sarcinilor de proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor instructiv-educative specifice 
disciplinelor pedagogice în condiţii de autonomie restrânsă şi de asistenţă calificată 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


