
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

1.2 Facultatea  de Drept și Ştiinţe Sociale 

1.3 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

1.4 Domeniul de studii Toate specializările 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6  Programul de studii/ Calificarea Nivel 1 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul clasei de elevi Cod:  MP 04 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Iulia Herman 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Iulia Herman 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care 2.2 curs 2 din care 2.3 seminar/laborator 2 

3.4  Total ore din Planul de învăţământ 56 din care 2.5 curs 28 din care 2.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 47 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 

Tutoriat: numărul de ore de tutorat este inclus în numărul de ore al activităţilor enumerate mai sus. - 

Examinări: numărul de ore pentru pregătirea examinărilor este inclus în numărul de ore al activităţilor 

enumerate mai sus. 

- 

Alte activităţi.... - 

3.7. Total ore studiu individual 95 

3.8. Total ore din planul de învăţământ 56 

3.9 Total ore pe semestru  150 

3.10  Numărul de credite 3 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2  de competenţe - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Sala dotată cu video proiector/tablă   



•  Participare activă   

•  Lectura suportului de curs 

5.2  de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

• Lectura bliografiei recomandate 

• Sala dotată cu video proiector/tablă 

• Documentare suplimentară 

• Elaborarea şi susţinerea prezentărilor/proiectelor planificate  

• Participare activă 

6. Competenţe specifice acumulate  
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C4. Abordarea managerială a grupului de şcolari, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de 

învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă 

C4.1. Identificarea diverselor tipuri de resurse educaţionale necesare în diferite contexte 

specifice învaţământului preuniversitar. 

C4.2. Operarea cu concepte specifice managementului clasei în diferite situaţii educaţionale 

specifice gimnazial şi liceal. 

C4.3. Utilizarea unor strategii specifice învatamântului prescolar/primar în scopul diferenţierii 

şi individualizării demersurilor didactice şi adaptării metodelor la nivelul grupului de elevi. 

C4.4. Utilizarea documentelor programatice ale ministerului/şcolii ca suport pentru luarea unor 

decizii manageriale în diferite contexte educaţionale. 

C4.5. Elaborarea proiectelor de organizare a spaţiului de învatare şi a colectivului de şcolari şi 

de utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate. 
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CT1 Aplicarea principiilor si a normelor de deontologie profesionala, fundamentate pe optiuni 

valorice explicite, specifice specialistului în stiintele educatiei. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Utilizarea, interpretarea, prelucrarea și aplicarea cunoștințelor de specialitate în 

cadrul întregului demers de proiectare, implementare și evaluare a sistemelor și 

metodelor de management al clasei de elevi.   

7.2 Obiectivele 

specifice 

Prin parcursul de studiu al disciplinei studenţii vor fi capabili:   

1. cunoașterea conceptelor fundamentale din management și aplicarea lor la 

specificul managementului clasei/grupei;  

2. formarea abilităților de proiectare, implementare și evaluare a sistemelor și 

metodelor de management al clasei/grupei;  

3. formarea gândirii critice, a gândirii strategice și a capacității de a lua decizii  

 

 

 



8. Conţinuturi 

Curs 

Teoria şi metodologia instruirii didactice 

Metode de predare Observaţii 

Tema 1: Probleme generale ale managementului clasei de elevi  

 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, dezbatere, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată  

4 

Tema 2: Dimensiunile managementului clasei de elevi  expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, dezbatere, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată   

4 

Tema 3: Managementul clasei de elevi - aplicaţii la nivelul procesului 

instructiv-educativ  

 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, dezbatere, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată  

4 

Tema 4:  Relaţii/interacţiuni educaţionale în clasa de elevi  expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, dezbatere, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată  

4 

Tema 5: Relaţii socio-afective şi relaţii de influenţare  expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, dezbatere, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată  

4 

Tema 6:  Gestionarea situaţiilor de criză educaţională în clasa de elevi 

 

expunerea, clarificare 

conceptuală, exemplul 

demonstrativ, dezbatere, 

sinteza cunoştinţelor, 

descoperire dirijată  

8 

Total                                                                                  28 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Tema 1:  Rolurile manageriale ale cadrului didactic 

  

Prezentări 

Dezbateri  

 

 

2 

Tema 2:  Dimensiunea ergonomică,  psihologică şi 

socială  

Prezentări 

Dezbateri  

 

 

2 

Tema 3: Dimensiunea normativă, operaţională şi 

inovatoare 

Prezentări 

Dezbateri  

 

2 



Tema 4: Managementul problemelor disciplinare 

Prezentări 

Dezbateri  

 

 

4  

Tema 5: Relaţii de intercunoaştere şi relaţii de 

intercomunicare   

Prezentări 

Dezbateri 

2 

Tema 6:  Relaţii socio-afective şi relaţii de influenţare  

 

Prezentări 

Dezbateri 

2 

Tema 7: Structura situaţiilor de criză educaţională în clasa 

de elevi 

Prezentări 

Dezbateri 

4 

Tema 8: Strategii şi stiluri de intervenţie în situaţii de criză 

educaţională 

 

Prezentări 

Dezbateri 

2 

Tema 9: Intervenţia în cazul copiilor cu nevoi speciale în 

clasă 

 

Prezentări 

Dezbateri 

4 

Tema 10: Intervenţia în cazul abaterilor comportamentale 

grave 

Prezentări 

Dezbateri 

4 

Total                                                                      28 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conţinuturile disciplinei acoperă un segment foarte important al formării profesionale la nivel de 

licenţă, fiind în acord cu aşteptările comunităţii specialiştilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi ale 

angajatorilor din domeniul educaţiei gimnaziale şi liceale.  

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 

cunoştinţelor 
Lucrare scrisă 40 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 

Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 

Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui proiect Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 10 

10.6 Standard minim de performanţă 

• 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  

 

Data completării       Titular de curs                     Titular de seminar 

29.09.2017            Lect. univ. dr. Iulia Herman       Lect. univ. dr. Iulia Herman 

 

Data avizării în Departament                    Semnătura Directorului de Departament 

29.09.2017                                   Conf. univ. dr. Todor Ioana Cristina 

 


