
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 Masterat 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educațional (IF) 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Consultanţă educaţională pentru profesori, elevi, părinţi 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Claudia Crișan 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. Univ. Dr. Claudia Crișan 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 
 
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 12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 7 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 11 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 42 
3.8 Total ore pe semestru 84 
3.9 Numărul de credite 6 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Psihologie generală și psihologia personalității 
4.2 de competenţe  Nu este cazul 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

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. 
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 Identificarea şi asimilarea principalelor asumpţii, modele generale şi specifice ale învăţării 
şcolare, precum şi a principalelor abordări teoretice specifice acestui domeniu de studiu. 

 Realizarea conexiunilor între diferitele procese şi etape din autoreglarea învăţării şi 
motivaţia şcolară 

 Familiarizarea cu principalele particularități ale intervenţiilor educaţionale prin perspectiva 
caracteristicilor beneficiarilor şi a particularităţilor legate de motivaţie şi autoreglare în 
învăţare, a strategiilor de învăţare şi a elementelor de diversitate în şcoală.  

 Proiectarea unor strategii si programe de consiliere educațională adaptate nevoilor 
instituționale, plecând de la aplicarea strategiilor de analiză a particularităţilor şi nevoilor 
de dezvoltare ale elevilor, profesorilor şi părinţilor în context educaţional 

 Exersarea reflecţiei personale, în manieră comparativă, în legătură cu diferite concepţii şi 
practici educative şi, ca urmare, conştientizarea şi interiorizarea necesităţii anumitor 
investigaţii şi, ulterior, schimbări. 
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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. Exersarea şi 
dezvoltarea limbajului de specialitate –consiliere educațională prin definirea conceptelor 
specifice, prin realizarea de transferuri conceptuale 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. Exersarea flexibilităţii cognitive în 
abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor aspecte legate de educația pentru carieră. 

 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 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Familiarizarea studenţilor cu principalele abordări teoretice și 
praxologie din domeniul consilierii educaționale, cu accent asupra 
unor dimensiuni aplicative privind proiectarea şi asistarea unor 
intervenţii psiho-educaţionale eficiente, aplicabile în diverse contexte, 
de la mediul şcolar la dezvoltarea personală 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Însuşirea operaţională a conceptelor şi principiilor cu care operează 
consilierea educațională (motivație, învățare autoreglată) 

 Cunoaşterea şi valorificarea principalelor abordări teoretice (cognitiv-
informaţionale şi social – constructiviste) din domeniul psihologiei 
şcolare şi aplicarea lor în domeniile predării şi învăţării 

 Identificarea cauzelor/factorilor și realizarea unei analize funcționale a 
comportamentului de învățare. 

 Familiarizarea și utilizarea unor tehnici de învățate eficiente și active și 
dezvoltarea abilităților de monitorizare a procesului de învățare.  

 Proiectarea de intervenţii educaţionale de dezvoltare şi de remediere, care 
să integreze principiile învăţării autoreglate  

 Proiectarea de strategii de promovare şi menţinere a comportamentelor 



 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Modul 1:  Introducere în psihologia școlară 

 

Expunerea 
Prelegerea interactivă 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
 
 

Modulul 2: Teorii generale asupra învățării și 
implicațiile lor asupra procesului educațional 

Conversaţia euristică 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Explicaţia 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
 
 

Modulul 3: Teorii specifice ale învățării (dezvoltarea 
abilității de scris-citit și de calcul matematic) 

Conversaţia euristică 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Explicaţia 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 
 
 

Modulul 4: Strategii de învățare eficientă  Expunerea 
Conversaţia euristică 
Explicaţia 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
 
 

Modulul 5: Învățarea autoreglată 
 

Conversaţia euristică 
Expunerea 
Explicaţia 
Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor  

Modulul 6: Rolul motivație în învățare Conversaţia euristică 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Explicaţia 
Problematizarea 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 

Modulul 7: Stiluri de învăţare şi modalităţi de 
individualizare a studiului 

 

Expunerea 
Conversaţia euristică 
Exerciţiul 
Studiul de caz 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 

Modulul 8: Diversitatea în școală (Dificultăţi de 
învăţare vs. superdotare) 

Conversaţia euristică 
Reflecţia individuală 
şi colectivă 
Explicaţia 
Problematizarea 

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor 

Modulul 9: Programe educaționale de succes Conversaţia euristică 
Expunerea 
Explicaţia 
Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 
de elev a studenţilor 
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Notă: Din lucrările menţionate mai sus este obligatorie doar parcurgerea capitolelor aferente temelor predate 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Disciplina asigură consolidarea competențelor didactice de factură formativă dar și dotarea 
cursanților cu abilitățile necesare promovării/adaptării cu succes la schimbările și dinamica 
fenomenului educațional contemporan  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs Corectitudinea răspunsurilor Examen scris 
 
Referate 
Portofolii 
 

50 % 
 
50% 
 

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

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 exerciţii 

aplicative, în conceperea de planuri de intervenție personalizate, în elaborarea de lucrări în domeniul 
ştiinţelor educaţiei. 

 Valorificarea achiziţiilor proprii altor discipline studiate anterior sau în paralel, în oferirea de 
exemplificări şi de ilustraţii practice. 

 

 

 

 

 



Data completării   Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar                        
Lect. Dr. Claudia Crișan                            Lect. Dr. Claudia Crișan  

                                                                                                                      

 

30.04.2018   

Data avizării în departament        Semnătura directorului de departament  
14.05.2018 
        Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

 
 


