
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 Ştiinţe ale educaţiei 
1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Pedagogie 
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Teoria şi metodologia curriculumlui 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Muşata Bocoş 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asistent univ. dr. Delia Muste 
2.4 Anul de studiu I 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 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 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 2 
Examinări  3 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 40 
3.8 Total ore pe semestru 82 
3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum • Parcurgerea curriculumului disciplinei Fundamentele pedagogiei 
4.2 de competenţe • Identificarea şi utilizarea operaţională a conceptelor fundamentale ale 

disciplinei Fundamentele pedagogiei 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice 
desfăşurate în spirit activizant, euristic, problematizant. 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

• Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant, 
euristic, problematizant. 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Definirea şi operaţionalizarea conceptului de curriculum, în contextul paradigmelor 
educaţionale şi curriculare moderne 

• Explicitarea necesităţii introducerii conceptului de curriculum şi explicitarea conceptului de 
abordare curriculară 

• Explicitarea statutului actual al curriculumului - reper paradigmatic, categorie centrală a 
educaţiei contemporane care conferă praxisului identittate proprie 

• Analizarea principiilor de elaborare a curriculumului şi a acţiunilor implicate 

• Formarea şi dezvoltarea competenţelor de proiectare şi analiză curriculară 
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• Exersarea şi dezvoltarea limbajului de specialitate – psihopedagogic şi curricular prin 
definirea conceptelor pedagogice, prin realizarea de conexiuni logice între ele, prin 
realizarea de transferuri conceptuale şi metodologic-acţionale, în vederea explicitării şi 
fundamentării acţiunii educaţionale 

• Dezvoltarea competenţelor acţionale – de informare şi documentare, de activitate în grup, 
de analiză reflexivă, critic-constructivă şi de argumentare, relaţionarea cu cei din jur şi 
empatizarea cu ei, colaborarea şi lucrul în grup 

• Competenţa de a reflecta – individual şi colectiv – la diverse problematici, topici, probleme 
circumscrise teoriei şi metodologiei curriculumului 

• Exersarea flexibilităţii cognitive în abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor 
problematici curriculare 

• Realizarea unei comunicări eficiente (verbală şi scrisă), bazată pe receptare şi ascultare 
activă şi critică, reflecţie personală şi colectivă, formalizare de idei proprii, asertivitate, 
argumentare 

• Participarea activă şi interactivă a studenţilor în procesul didactic (la cursuri şi seminarii) 

• Competenţe metodologice: luarea de notiţe, sistematizarea, ordonarea, etc.; formularea de 
subiecte de cercetare teoretico-fundamentală şi practic-aplicativă; formularea de situaţii-
problemă şi rezolvarea lor; redactarea de texte 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

• Conştientizarea statutului curriculumului de categorie centrală a 
educaţiei contemporane, de reper paradigmatic, care modifică esenţial 
teoria şi practica educaţiei prin sine, prin conceptele corelative şi prin 
abordările curriculare.  

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

• Să definească în manieră operaţională conceptul de curriculum, în 
abordare modernă 

• Să exlicitarea necesităţii introducerii conceptului de curriculum şi să 
expliciteze conceptul de abordare curriculară 

• Să analizeze corelativ principalele componente structurale ale 
curriculumului 

• Să expliciteze principalele modele ale curriculumului 

• Să analizeze principiile de elaborare a curriculumului şi a acţiunilor 
implicate 

• Să îşi formeze şi dezvolte competenţe de proiectare curriculară 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Structurarea cursului (6 module) este graduală, 

de la simplu la complex, de la abordări teoretico-
explicative la abordări ilustrative, pragmatice, realizate 
în manieră intra- şi interdisciplinară şi chiar în 
modalităţi prospective. 

În organizarea temelor este valorificată 
viziunea sistemică, astfel încât studenţii să fie sprijiniţi 
să realizeze corelaţii, abordări globale, comprehensive, 
să sesizeze legăturile intradisciplinare din cadrul 
disciplinei, dar şi pe cele interdisciplinare, realizând 
legături între diferite discipline componente ale 
sistemului ştiinţelor educaţiei. 

  

Modul 1: „Conceptul de curriculum – etimologie, 
semnificaţii, evoluţii şi dezvoltări în diacronie” 

Expunerea 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

 

Modulul 2: „Finalităţile educaţionale – vector al 
curriculumului” 

Conversaţia euristică 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Explicaţia 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 

Modulul 3: „Conţinuturile curriculare – componentă a 
curriculumului” 

Conversaţia euristică 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Explicaţia 
Problematizarea 

 

Modulul 4: „Domeniile curriculumului: tipuri de 
curriculum; medii curriculare; cicluri curriculare; arii 
curriculare; nivele, cicluri, filiere, profile şi 
specializări” 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modulul 5: „Proiectarea curriculumului – esenţă şi 
metodologie” 

Conversaţia euristică 
Expunerea 
Explicaţia 
Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Modulul 6: „Produsele curriculare şi valorificarea 
acestora” 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Bibliografie 
 
• Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar. Conţinutul învăţământului, în „Pedagogie. Suporturi pentru 

formarea profesorilor”, coord. M. Ionescu, V. Chiş, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

• Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale, în „Didactica modernă”, ediţia a II-a 
revizuită, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

• Bocoş, M. (2007), Didactica disciplinelor pedagogice. Un cadru constructivist, ediţia a II-a, revăzută, 



Editura Paralela 45, Piteşti. 

• Bocoş, M. (2008), Teoria şi metodologia curriculumului. Elemente conceptuale şi metodologice, Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

• Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului, Editura 
Paralela 45, Piteşti. 

• Chiş, V., (2001), Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 

• Chiş, V. (2005), Pedagogia contemporană – Pedagogia pentru competenţe, Editura Casa Cărţii de 
Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

• Ciolan, L.; Crişan, Al.; Dworski, M.; Georgescu, D.; Oghină, D.; Sarivan, L.; Singer, M. (2000), The 
New National Curriculum, Ministerul Educaţiei Naţionale, Bucureşti. 

• Creţu, C. (2000), Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 
Iaşi. 

• Creţu, C. (1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Editura Polirom. 

• Ionescu, M. (2011). Paradigme educaţionale moderne, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Cluj-Napoca: 
Editura Eikon. 

• Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.) (2009), Tratat de didactică modernă, Editura Paralela 45, Piteşti. 

• Miroiu, A. (coord.) (1998), Învăţământul românesc azi, Editura Polirom, Iaşi. 

• Seguin, R. (1991), Élaboration et mise en oeuvre des programmes scolaires (Guide methodologique), 
UNESCO, Paris. 

• Stanciu, M. (1999), Reforma conţinuturilor învăţământului. Cadru metodologic, Editura Polirom, Iaşi. 

• Ungureanu, D. (1999), Educaţie şi curriculum, Editura Eurostampa, Timişoara. 

• Site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: http://www.edu.ro 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Necesitatea introducerii conceptului de curriculum Reflecţia colectivă 

Metoda dezbaterii 
 

Abordare sistemică şi abordare curriculară Reflecţia colectivă 
Metoda dezbaterii 

 

Diversitatea ipostazelor curriculumului - analiză 
pedagogică 

Reflecţia colectivă 
Metoda dezbaterii 

 

Paradigme educaţionale şi curriculare actuale Reflecţia colectivă 
Metoda dezbaterii 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Sistemul de învăţământ românesc - analize curriculare. 
Analize de documente curriculare 

Exerciţiul 
Conversaţia 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Proiectarea, implementarea, evaluarea curriculumului 
şi reglarea/ameliorarea procesului curricular - Aplicaţii 
practice 

Exerciţiul 
Conversaţia 

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ 

Activităţi didactice la propunerea studenţilor Reflecţia colectivă 
Conversaţia 
Metoda dezbaterii 

 



Bibliografie 
• Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar. Conţinutul învăţământului, în „Pedagogie. Suporturi pentru 

formarea profesorilor”, coord. M. Ionescu, V. Chiş, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 

• Bocoş, M. (2001), Curriculumul şcolar şi aspectele sale esenţiale, în „Didactica modernă”, ediţia a II-a 
revizuită, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

• Bocoş, M. (2008), Teoria şi metodologia curriculumului. Elemente conceptuale şi metodologice, Editura 
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca. 

• Bocoş, M., Jucan, D. (2008), Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului, Editura 
Paralela 45, Piteşti. 

• Chiş, V., (2001) Activitatea profesorului între curriculum şi evaluare, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca. 

• Chiş, V. (2005). Pedagogia contemporană – Pedagogia pentru competenţe. Cluj-Napoca: Editura Casa 
Cărţii de Ştiinţă. 

• Creţu, C. (1998). Curriculum diferenţiat şi personalizat. Iaşi: Editura Polirom. 

• Ionescu, M. (2011). Paradigme educaţionale moderne, ediţia a IV-a revizuită şi adăugită, Cluj-Napoca: 
Editura Eikon. 

• Ionescu, M., Bocoş, M. (coord.) (2009). Tratat de didactică modernă. Piteşti: Editura Paralela 45. 

• Miroiu, A. (coord.) (1998), Învăţământul românesc azi, Editura Polirom, Iaşi. 

• Site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: http://www.edu.ro 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Familiarizarea studenţilor cu problematica pedagogică a curriculumului în şcoala românească 
• Analizarea problematicii particulare a curriculumului la decizia şcolii şi a curriculumului local şi 

zonal 
• Conştientizarea paşilor care s-au realizat în reforma de curriculum din România 
• Analiza critic-constructivă a politicii de curriculum din România 
• Abordarea în manieră prospectivă a problematicii pedagogice a curriculumului în România şi în lume 

 
 

10. Evaluare 

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

Corectitudinea 
răspunsurilor 

10.4 Curs 

Capacitatea de a realiza 
analize reflexive şi critic-
constructive, inferenţe şi 
transferuri cognitive 

Examen 65 % 

Capacitatea de realiza 
operaţionalizări şi 
(re)semnificări 
Capacitatea de a aplica 
achiziţiile în diverse 
situaţii concrete 

10.5 Seminar/laborator 

Capacitatea de a realiza 
analize reflexive şi critic-

Evaluare continuă, prin 
probe de evaluare orală 
 
Referate 
 
Portofolii 
 

35 % 



constructive, inferenţe şi 
transferuri cognitive 
Capacitatea de rezolvare 
de probleme şi de 
integrare a achiziţiilor 
dobândite în studiul 
acestei discipline cu 
achiziţiile proprii unor 
discipline conexe 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele. 
• Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de analize 

curriculare, de exerciţii aplicative. 
• Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu achiziţii proprii altor discipline 

studiate anterior sau în paralel. 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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


