
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 Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Management educațional (IF) 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Learning management/ Managementul situațiilor de învățare  
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Adina Elena Glava 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Adina Elena Glava 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de 

evaluare 
E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DSIN 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: curs 1 1 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 
Tutoriat 6 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 83 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Numărul de credite 5 
 

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

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Sală de curs dotată cu videoproiector, computer, acces 
la Internet 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 1. Proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educaționale, documentelor 

curriculare, activităților manageriale. 

2. Comunicarea, relaţionarea şi dezvoltarea parteneriatelor socio-educaționale 

cu actorii mediului intern şi extern organizaţiei educaţionale. 

3. Realizarea unor cercetări educaţionale şi valorificarea rezultatelor în 

practica profesională, didactică şi managerială. 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 1. Dezvoltarea personală și profesională continuă, bazată pe analiza reflexivă a 

propriei activități profesionale şi manageriale. 

2. Comunicarea eficientă, bazată pe receptare şi ascultare activă, reflecţie 

personală, asertivitate, argumentare, respect faţă de membrii organizaţiei şcolare. 

3. Dezvoltarea unui comportament orientat umanist, prin respectarea principiilor, 

normelor și valorilor presupuse de etica și deontologia profesiei didactice şi de 

statutul de manager în unităţile educaţionale. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală de curs dotată cu videoproiector, computer, 
flipchart,  acces la Internet 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Aprofundarea diferitelor concepţii, modele şi practici 
proiectare, livrare și evaluare a programelor 
educaționale centrate pe susținerea învățării eficiente 
ânțelese ca proces multidimensional integrat 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

 Operarea cu concepte din domeniul managementului învățării și al 
conducerii situațiilor de învățare 

 Familiarizarea cu o serie de modele şi programe centrate pe 
susținerea învățării eficiente 

 Cultivarea preocupării pentru educația cognitivă și pentru formarea 
abilităților necesare învățării de-a lungul întregii vieți 

 Identificarea relaţiilor explicite sau implicite dintre diferitele 
componente teoretice, metateoretice şi procedural–metodologice ale 
situațiilor de învățare care susțin eficiența studiului și reușita școlară.  



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Tema 1: Elevul expert în învățare. Modele 
explicative privind învățarea expertă  

  
  
 

Prelegere 
interactivă 

Prelegerea interactivă 
se va construi  pe baza 
cunoştinţelor şi 
experienţelor 
anterioare evocate de 
către studenţi cu 
privire la învăţarea 
şcolară 

Tema 2: Teorii și tendințe contemporane în 
învățarea școlară – implicații educaționale 

Prelegere 
interactivă 

 

Tema 3: Procesul de învățământ în abordare 
sistemică. Interacțiuni explicite și implicite între 
dintre diferitele componente teoretice, 
metateoretice şi procedural–metodologice ale 
situațiilor de învățare care susțin eficiența 
studiului și reușita școlară. 

Dezbatere  

Tema  4: Situația și experiența de învățare în 
abordare managerială 
 

Prelegere 
interactivă 
Exerciţiul 

Prelegerea va fi 
punctată de scurte 
exerciţii și aplicați în 
care studenţii vor fi 
implicaţi direct 

Tema 5: Modele teoretice și pragmatice de 
eficientizare a programelor de formare. 
Abordarea constructivistă a învățării școlare 

Dezbatere. 
Prelegere 
interactivă 
 

 

Tema 6: Învățarea școlară din perspectiva 
factorilor non-cognitivi. Cultivarea motivației 
pentru învățare.  

Dezbatere. 
Prelegere 
interactivă 
 

Valorificarea 
experienţei şcolare a 
studenţilor, în etapa de 
evocare a cunoştinţelor 
anterioare 

Tema 7: Generația nativilor digitali - nevoi și 
expectanțe cu privire la procesul de învățare 

Prelegere 
interactivă 
Discuția colectivă 

 

Bibliografie: 
Bernat, S., E., (2015). Tehnica învăţării eficiente, Ed. C.C.de Șt.., Cluj-Napoca 
Cuciureanu, M. coord. (2014). Raportul Cultura elevilor si învățarea, disponibil la 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/Cultura-elevilor-si-invatarea.pdf 
Doise, W. & Mugny, G., (1998). Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom, Iaşi 
De Bono, E. (2010) Șase pălării gânditoare. Ed. Curtea Veche, București. 
De Bono, E. (2017). Creativitatea serioasă, Ed. Curtea Veche, București.  
Dulamă, M.E. (2009). Cum îi învățăm pe alții să învețe, Ed. Clusium, Cluj-Napoca 
Egan, K., (2007). Predarea ca o poveste. Ed. DHP, București 
Egan, K., (2007). Predarea ABC-ului învățării. Ed. CD Press, București 
Flueraş, V., (2008). Gândirea laterală şi scrisul creativ, Ed. C.C.de Ştiinţă, Cluj- Napoca 
Gardner, H. (2005). Inteligențele multiple. Noi orizonturi. Ed. Sigma, București 
Gardner, H., (2007). Mintea umană. Cinci ipostaze pentru viitor, Ed. Sigma, Bucureşti 
Gardner, H., Davis, K. (2016). Generația App, Ed. Sigma, București 
Gibă, R., (2007). Cum să predăm pentru ca elevii să ştie, să aplice, să explice, Ed. 



Sinapsis, Cluj-Napoca 
Gherguţ, A., Ceobanu, C., (2009), Elaborarea şi managementul proiectelor in serviciile 

educaţionale. Ghid practic, Iaşi: Editura Polirom 
Glava, A. (2009). Metacogniţia – implicaţii în procesul didactic, în Tratat de Didactică 
modernă, M. Ionescu şi M. Bocoş, coord., ed. Paralela 45, Piteşti, 2009 
Gordon, T., Burch, N. (2011). Profesorul eficient. Programul Gordon pentru 

îmbunătățirea relației cu elevii, Ed. Trei, Bucureşti  
Hattie, J. (2014). Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori. București: Editura Trei 
Holt, J. (2015). Cum învață copiii, Ed. Trei, București 
Illeris, K. (2014). Teorii contemporane ale învățării, Ed. Trei, București 
Joița. E. (2006). Instruirea constructivistă – o alternativă?, Ed. Aramis, Bucureşti 
Khan, S. (2013). O singură şcoală pentru toată lumea. Să regândim educația, Ed. Publica, 

Bucureşti 
Ionescu, M. (2011). Instrucţie şi educaţie. Ed. Eikon, Cluj-Napoca  
Marzano, R. (2015). Arta și știința predării. Un cadru cuprinzător pentru o instruire 

eficientă. Ed.Trei,  București 
Mih, V. (2010). Psihologie educațională. Vol. I și II. Ed. ASCR, Cluj-Napoca 
Neacşu, I.,(1990). Metode şi tehnici de învăţare eficientă, Ed. Militară, Bucureşti 
Nedelcu A., Ciolan, L., Coman, S. (2010). Raportul Școala așa cum este, UNICEF 

disponibil la http://www.unicef.ro/wp-content/uploads//scoala_1.pdf 
Popovici, A., (2007). Creştere, schimbare, dezvoltare personală, Ed. Sinapsis, Cluj-

Napoca 
Robinson, K. (2013). O lume ieşită din minți, Ed. Publica, Bucureşti 
Senge, P. (2016). Școli care învață. A cincea disciplină aplicată în educație. Ed. Trei, 

București 
Skuy, M. coord. (2000), Experiența învățării mediate în clasă şi în afara acesteia, Ed. 

ASCR, Cluj-Napoca 
Stănescu, M.S. coord. (2012). Copil în România. O diagnoză multidmensională, UNICEF 
Stolovitch, H.D. & Keeps, E.J. (2017). Formarea prin transformare. Ed. Trei, București 
Ulrich, C. (2007). Postmodernism şi educație, EDP, Bucureşti 
Varly, P., Iosifescu, C. , Fartușnc, C. & Costache, L. . Costul investiţiei insuficiente în 

educaţie în România : raport final, Alpha MDN, Buzău 
Vianin, P. (2011). Ajutorul strategic pentru elevii cu dificultăţi şcolare. ASCR, Cluj-

Napoca 
Wagner, T. (2014). Formarea inovatorilor. Cum crești tinerii care vor schimba lumea de 

mâine. București: Editura Trei 
*** Raportul TALIS 2013 disponibil la http://rocnee.eu/sites/default/files/2017-

11/Raport_national_TALIS_2013.pdf 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Învățarea umană. Învățarea școlară:  
delimitări terminologice, dimensiuni, factori 
implicați – 2 ore 
 

Dezbatere  Dezbaterea se 
realizează cu ghidarea 
directă a cadrului 
didactic, pe baza unui 
set de organizatori 
grafici 



Eficiența învățării: modele teoretice, 

dovezi de cercetare, responsabilități ale 

cadrului didactic – 4 ore 

Dezbatere 

Mozaic II 

 

Dezbaterea se 
realizează cu ghidarea 
directă a cadrului 
didactic, pe baza unui 
set de organizatori 
grafici 

Situația de învățare: structură, caracteristici 
definitorii, funcții, tipologie – 2 ore 

Prelegere 
interactivă 
(secvențe scurte) 

Dezbaterea 

 

Managementul interacțiunii formal- 
nonformal – informal în susținerea învățării 
eficiente. – 2 ore 

Prelegere 
interactivă 
(secvențe scurte) 

Dezbaterea 

Dezbaterea se 
realizează cu ghidarea 
directă a cadrului 
didactic, pe baza unui 
set de organizatori 
grafici 

Proiectarea didactică pentru susținerea 
învățării – 2 ore 
 

Exerciţiul 

 

 Exercițiul se 
realizează cu ghidarea 
directă a cadrului 
didactic, pe baza unui 
set de organizatori 
grafici și cognitivi 

Antrenamentul cognitiv. Nivele de procesare 
a conținuturilor învățării – 4 ore 

Prelegerea 
interactivă 
(secvențe scurte) 
 
Exerciţiul 

Exercițiul se realizează 
cu ghidarea directă a 
cadrului didactic, pe 
baza unui set de 
organizatori grafici și 
cognitivi 

Controlul factorilor non-cognitivi implicați 
în învățare – 4 ore 

Exercițiul Exercițiul se realizează 
cu ghidarea directă a 
cadrului didactic, pe 
baza unui set de 
organizatori grafici și 
cognitivi 

Managementul dificultăților de învățare. 
Ajutor strategic în dificultățile de învățare – 
4 ore 

Exerciţiul  
Dezbaterea 
academică

Dezbaterea se 
realizează cu ghidarea 
directă a cadrului 
didactic, pe baza unui 
set de organizatori 
grafici 

Managementul diversității populației școlare 
– 2 ore 

Prelegerea 
interactivă 
(secvențe scurte) 
 
Exerciţiul 

 

Managementul succesului și insuccesului 
școlar – 2 ore 

Prelegerea 
interactivă 
(secvențe scurte) 

 



 
Exerciţiul 
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11/Raport_national_TALIS_2013.pdf 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 



Disciplina Learning management/ Managementul situațiilor de învățare permite:  

 Aprofundarea perspectivei cognitiv- constructiviste asupra procesului de 

învăţare școlară, prin explorarea concepţiilor, modelelor teoretice şi acţionale de 

susținere a învățări efciente; 

 Exersarea unor principii şi practici de proiectare a programelor de studiu 

focalizate pe promovarea învățării și succesului școlar;  

 Identificarea de soluţii pentru asigurarea eficienţei pe termen lung a 

programelor educaţionale.

 

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

evaluare 
10.3 Pondere 
din nota finală 

10.1. Curs și 
seminar/laborator 

Aprofundarea 
conţinuturilor didactice 
predate 
Capacitatea de a utiliza 
flexibil conţinuturile 
asimilate 
Implicarea activă în 
realizarea produselor de 
portofoliu 

Evaluare orală, pe 
baza portofoliului  

100% 

10.2 Standard minim de performanţă 
 Utilizarea corectă şi flexibilă a aparatului conceptual specific disciplinei 
 Capacitatea de a opera flexibil cu conţinutul de specialitate în vederea rezolvării 

unor sarcini de sinteză şi de tip problemă 
 

Data completării   Semnătura titularului de seminar     Semnătura titularului de curs 

 30.04.2018     

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament 

14.05.2018 
      Prof. univ. dr. Ion Albulescu 

    



 
 

 


