
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Didactica Stiinţelor Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Designer instrucţional 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei 

      PME3208 

Adaptare, diversificare şi dezvoltare curriculară 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 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 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 4 

Examinări  6 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

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 

Tematica abordată la curs şi modul de desfăşurare al cursului 

presupune consultarea studenţilor şi solicitarea opiniei lor pentru a veni 

în întâmpinarea nevoilor lor. 



 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Inţelegerea mecanismelor de construcţie, adaptare şi dezvoltare curriculară în vederea 

dezvoltării competenţelor de specialist în curriculum educaţional, capabil să adapteze şi 

să revizuiască adecvat programele şi activităţile educative 

• Evaluare şi punerea în practică a unor demersuri de actualizare şi modernizare a 

curriculumului 

• Proiectarea şi adaptarea unui curriculum flexibil, centrat pe elev şi pe formarea de 

competenţe care asigură transferul cunoştinţelor şi a abilităţilor în contexte variate de 

viaţă 

• Valorizarea şi exersarea abordărilor integrate a conţinuturilor curriculare în scopul 

realizării conexiunilor cu viaţa reală 

• Proiectarea, adaptarea şi dezvoltarea modelelor curriculare formative, valorice, creative, 

euristice 

• Facilitarea învăţării în contexte nonformale şi informale de educaţie, ca modalităţi 

complementare de formare a competenţelor cheie, de deschidere a şcolii către viaţă 
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• Atitudine creativă, inovativă, exploratorie, în investigarea, adaptarea şi modernizarea 

programelor educaţionale  

• Promovarea atitudinilor inter şi transdisciplinare, transculturale, transreligoase 

• Integrarea dimensiunii valorice, morale, atitudinale în activităţile educative 

• Comunicarea asertivă şi cooperarea empatică în diferitele contexte de interacţiune 

formale, nonformale, informale 

• Dezvoltarea personală și profesională multidimensională, bazată pe analiza reflexivă a 

propriei activități profesionale  

• Leadership strategic 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Neîndeplinirea temele şi sarcinilor de seminar va atrage după sine 

pierderea pierderea punctajului aferent pentru notarea finală a 

studenţilor.  

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 
• Dezvoltarea competenţelor specifice proiectării, dezvoltării, diversificării 

şi implementării curriculum-ului, adaptat la diverse situaţii educaţionale 

specifice 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 

 

 

 

 

 

Studenţii să fie capabili: 

• să aprofundeze diferitele concepţii, modele şi practici educative de 

dezvoltare şi adaptare curriculară 

• să analizeze critic şi să aprecieze calitatea ofertei curriculare şi a 

demersurilor de dezvoltare şi adaptare curriculară 

• să proiecteze şi să implementeze programe şi activităţi educaționale 

pentru diverse niveluri educaționale și grupuri țintă posibile 

• să experimenteze diverse modalităţi de abordare integrată, inter şi 

transdisciplinară a curriculumului 

• să exerseze aplicarea modelelor de integrare curriculară în proiectarea 



 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Reformele educative ale sec. XX. 

Curente şi modele curriculare. 

 

prelegerea, explicaţia, 

conversaţia euristică, 

problematizarea  

2h 

Consecinţele revoluţiilor ştiinţifice ale sec. XX în 

schimbarea paradigmelor şi viziunilor curriculare. 

 

prelegerea interactivă cu 

ilustraţii, explicaţia, 

conversaţia euristică 

problematizarea 

2h 

Conflictul orientărilor educative din perspectivă 

postmodernă. Reforma curriculară actuală. 

prelegerea interactivă, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

2h 

Abordarea integrată a curriculumului.  

Curriculum-ul la decizia şcolii (CDŞ), un domeniu 

flexibil de dezvoltare curriculară. 

Prelegerea interactivă,, 

conversaţia euristică, 

problematizarea 

2h 

Reconstrucţia cross-curriculară, interdisciplinară şi 

transdisciplinară.  

Modele de integrare curriculară.  

prelegerea interactiva,  

problematizarea, discuţii 

şi dezbateri 

2h 

Dezvoltarea şi adaptarea curriculară flexibilă.  

Implementarea programelor educaţionale inovatoare  

multidimensionale (cultural-artistice, spiritual-

afective, euristice, creative, TIM, etc). 

prelegerea interactiva cu 

ilustratii, explicaţia, 

problematizarea, 

conversaţia euristică 

2h 

Proiectarea și implementarea activităților 

extracurriculare.  

Formarea competenţelor transversale în contexte  

educaţionale nonformale şi informale. 

 

prelegerea,  explicaţia, 

conversaţia euristică, 

problematizarea, discuţii 

şi dezbateri 

2h 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

Dezbatere: ruptura dintre două orientări curriculare 

educaţie ştiinţifică / educaţie umanistă. 

conversaţia euristică, 

problematizare, 

discuţii şi dezbateri film 

4h 

Analize integrate: crizele ştiinţei, culturii şi educaţiei 

în sec. XX. 

conversaţia euristică,  

interpretare ilustraţii, 

discuţii şi dezbateri 

4h 

Activităţi aplicative: tendinţe moderne în 

managementul curriculumului. 

  

conversaţia euristică,  

discuţii şi dezbateri 

analize şi studii de caz 

4h 

Aplicarea modelelor de integrare curriculară în 

proiectarea opţionalului integrat (CDȘ). 

conversaţia euristică,   

analize, exemplificări,  

aplicaţii 

4h 

Studii de caz: programe educative integrate din UE.  

Analize proiecte educative inter şi transdisciplinare. 

 

discuţii şi dezbateri, 

studii de caz, 

analize, exemplificări 

4h 

Exemple de bune practici cu valenţe educative 

multidimensionale (cultural-artistice, spiritual-

afective, euristice, creative, TIM, etc). 

Adaptarea curriculum-ului: exerciţii, aplicaţii. 

conversaţia euristică, 

discuţii şi dezbateri, 

exemplificări 

exerciţii, aplicaţii 

4h 

Exerciții de proiectare şi implemenare a activităților 

extracurriculare.  

Aplicaţii: metoda proiectelor ca demers de dezvoltare 

curriculară; învăţarea aventură; jocul educativ creativ; 

EducaTIFF. 

conversaţia euristică, 

discuţii şi dezbateri, 

exemplificări, 

exerciţii, aplicaţii 

4h 

Bibliografie – la fel ca cea indicata la curs  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

• Temele de curs şi seminar exploatează modele şi aplicaţii moderne, integrate, inovative, creative 

de adaptare, diversificare şi dezvoltare curriculară, în vederea dezvoltării competenţelor de 

specialist în designer instrucţional, capabil să proiecteze, să adapteze şi să revizuiască adecvat 

programele şi activităţile educative. 

• Oferta educaţională este conformă documentelor europene de politică educaţională privind 



implementarea planului de acţiune Educaţie şi formare 2010-2030 care ne orienteaza înspre un 

curriculum transdiciplinar şi formarea de noi competenţe cadrelor didactice. 

• Cursul urmează recomandările Raportului pentru UNESCO al Comisiei Internaționale pentru 

Educație în secolul XXI, Comoara lăuntrică, Delors, J., 1996. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Prezentarea şi susţinerea unui proiect 

educaţional de adaptare, diversificare şi 

dezvoltare curriculară, în scopul formării  

competenţelor de  designer instrucţional, 

capabil să proiecteze, să implementeze şi 

să evalueze programele şi proiectele 

educaţionale curriculare 

Proiectul 

educaţional 

77 % (4 puncte ) 

10.5 

Seminar/laborator 

Explicitarea argumentativă a exemplelor 

de bune practici. Capacitatea de aplicare a 

cunoștinţelor teoretice în contexte practice 

Observaţia 33 % (2 puncte)  

10.6 Standard minim de performanţă 

•  Realizarea şi prezentarea proiectului educational (Se vor urmări etapele logice ale proiectului, 

argumentarea adecvată, prezentarea stimulativă şi motivantă, răspunsurile clare la întrebări, 

formularea de concluzii pertinente, flexibilitatea autoevaluării proiectului şi îndeosebi impactul 

practic, aplicativ al proiectului în procesul educativ). 

• Participarea consecventă, interesată, curioasă, implicată, motivantă la comentarii, discuţii şi 

dezbateri. 

 

Data completării     Semnătura titularului de curs       Semnătura titularului de seminar 

 3.05.2019       Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta      Lector univ. dr. Suciu Livia Georgeta 

                                                                                                                           

Data avizării în departament                       Semnătura directorului de departament  

.....................................      Conf. dr. Prodea Cosmin 


