
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

 Universitatea”Babes-Bolyai” Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea  Psihologie și Științe ale Educației 

1.3 Departamentul  Didactica Disciplinelor Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Stiințe ale  Educației 

1.5 Ciclul de studii Master  

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Designer instrucțional/ Didactician 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Managementul activităților socio-educative și de voluntariat. 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr.Mihaela Oros 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. Univ.dr. Nicoleta Marțian 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

Examen 2.7 Regimul 

disciplinei 

D.S 

 

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 -Nu este cazul 

4.2 de competenţe Recomandate : - psihologie, pedagogie, metodica specialităţii; 

- sociologia educaţiei, teoria comunicării si informaţiei, teoria 

valorilor,etc. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 
 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecție 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sală de curs dotată cu aparatură de videoproiecție 

 Sediul instituțiilor implicate în activitățile social-educative 

 Materiale pentru cursuri și seminarii interactive : 

-Fișe de lucru 

-materiale de lucru multiplicate /support  

 



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Cunoașterea și înțelergerea: 

-Înțelegerea activităților educative informale și nonformale, 

-Familiarizarea cu proiectarea, organizarea, desfășurarea și evaluarea activităților socio-educative ,  
-Analizarea posibilității de introducere a activităților socio-educative în Curriculumul la decizia 

școlii 

• Explicarea și interpretarea 

-Explicarea și interpretarea propunerilor de proiecte socio-educative și de voluntariat, 

• Deprinderi și abilități 

-proiectarea activă a unei activități din sfera prezentată, 

-aplicarea modelelor de integrare curriculară, 

-organizarea și desfășurarea unei activități extracurriculare. 

• Formarea atitudinilor 

-formarea unor atitudini pozitive față de formarea continuă, 

-disponibilitatea pentru dezvoltarea unor capacități cognitive și a inteligenței emoționale privind 

activitățile de voluntariat. 
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 • Realizarea responsabilă a sarcinilor aferente profesiei didactice cu respectarea principiilor de 

etică profesională, 

• Autoevaluarea  nivelului de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei. 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul educațional în societatea actuală.  Legătura 

școală-comunitate locală. Contextul general pentru 

dezvoltarea activităților socio-educative. 

Prelegerea interactiva 

Dezbaterea 
 

2. Educația formală, curriculum, concepție pedagogică și 

didactică, instrumente de proiectare, metodologie 

specifică și forme de evaluare. Avantaje și limitări ale 

educației formale. 

 Prelegere interactiva 

Discuții structurate 
 

3. Educația nonformală. Caracteristici și avantaje. 

 Acțiuni educative nonformale. 
Exemplificarea 

Dezbaterea 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea competențelor specifice proiectării, implementării și evaluării 

programelor și  activităților socio-educative decise la nivelul curriculumului la 

nivelul școlii și comunității. 

 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

Studenții vor fi capabili:  

-să proiecteze activități extracurriculare, 

-să analizeze proiectele socio-educative și alte activități extracurriculare, 

-să organizeze activități de voluntariat,  

-să analizeze beneficiile activităților socio-educative și de voluntariat în 

cadrul procesului educativ, 

-să desfășoare aceste activități înt-un mod care stimulează gândirea, 

creativitatea, empatia, învățarea activă, fomativă a elevilor, 

-să elaboreze proiecte comune școală-comunitate. 



4. Educația informală: medii de învățare informală. 

Medii scrise și electronice, internetul. Evenimente 

culturale (teatru, film, activități sportive). Influențele 

subculturii tinerilor asupra educației actuale (blogging-

ul, vlogging-ul, etc) 

 

Exemplificarea 

Problematizarea 

Studiu de caz 

 

5.  Posibilitatea propunerii de activități socio-educative  

în Curriculumul la decizia școlii. 
Prelegerea interactiva 

Discuții 

 

6. Activități socio-educative pentru învățământul 

gimnazial și liceal desfășurate în școală. Metodologie 

specifică, instrumente de proiectare, finalități. 

Problematizarea  

Discuția dirijata 

Analiza 

 

7. Propuneri de proiecte și activități socio-educative în 

parteneriat cu comunitatea locală, care se pot desfășura 

în  afara școlii. 

 Discuția dirijata 

Analiza plificarea 

 

8. Discutarea și evaluarea proiectelor socio-educative, 

consultarea propunerilor și criteriilor de selecție a lor. 
Exemplificarea 

Problematizarea 

 

9. Metodologia didactică- avantaje și dezavantaje 

pentru succesul implementării activităților 

extracurriculare. Alternative metodologice : Flipped 

classroom, Blended lerning, Activități de proiect.    

Expunerea, 

Explicația, 

Demonstratia 

 

10.Valențele educative ale activităților extracurriculare 

pentru dezvoltarea personală a elevilor. Exemple de 

activități în afara clasei. 

Prelegerea, 

interactiva, 

Explicatia, 

 

11. Voluntariatul. Ce este voluntariatul? Valoarea 

socială, educativă și morală a voluntariatului. 
Problematizarea,  

Discuția dirijata, 

Analiza, 

 

12. Voluntariatul-formă de învățare prin acțiune 

practică-învățare nonformală. 

Problematizarea,  

Discuția dirijata, 

Analiza, 

 

13. Propuneri de activități de voluntariat în 

Curriculum la decizia școlii la gimnaziu. 

Expunerea, 

Explicația, 

Demonstratia, 

 

14. Propuneri de activități de voluntariat la liceu. Dezbaterea, 

Analiza 

 

 

 

  

8.2 Seminar 

 
Metodologia 

seminariilor 

Observații 

S.1. Importanța activităților socio-educative în 

procesul de învățamânt. Experiențele studențiolor  de 

organizare și gestionare a acestor activități. 

Dezbaterea, 

Studiu de caz. 

 

S.2. Rolul activităților socio-educative în statabilirea 

politicii educative în curriculumul la decizia școlii. 

Conversatia euristică, 

Prezentări de opinii 

pe grupe. 

 

S.3. Educația informală și nonformală. Importanța și 

valoarea educativă. 

Dezbaterea, 

Exemplificarea 

 

S.4. Proiectarea de activități socio-educative, corelații-

obiective-resurse în proiectare. Finalități propuse. 

Studiu de caz, 

Analiza critică, 

Dezbaterea. 

 

S.5. Aplicarea modelelor de proiectare a programelor 

socio-educative, în învățământul gimnazial. 

Exemplificare. Atelier de lucru. 

Studiu de caz, 

Analiza critică, 

Dezbaterea, 

Activitate pe grupe. 

 

S.6. Integrarea metodologiei învățării active și prin 

cooperare în proiectarea unor discipline opționale, 

Dezbaterea, 

Exemplificarea. 

 



utilă pentru dezvoltarea activităților socio-educative. 

S.7. Managementul activităților de proiect, in 

învățământul gimnazial (1) 

 

Exercițiul pe grupe 

Aplicația,Dezbaterea 

Exercitiu pe grupe 

 

 

S.8. Managementul activităților de proiect, în 

învățământul liceal (2) 

 

Exercițiul pe grupe 

Aplicația,Dezbaterea 

Exercitiu pe grupe 

 

 

S.9. Managementul activitaților socio-educative în 

școală. Organizarea elevilor pe grupe, cercuri (de 

pictură, desen,muzică, limbi străine, literatură),cluburi 

(dans, jurnalism școlar,teatru), cercuri sportive, jocuri 

de societate,etc. 

Ateliere tematice, 

Dezbatere, 

Prezentări, Discuții 

libere. 

 

S.10. Managementul activităților socio-educative în 

afara școlii. « Școala în natură », « Școala la muzeu », 

« Școala la bibliotecă », “Școala și orașul meu”,etc. 

 Proiecte și parteneriate școlare cu instituții importante 

din societate: poliție, spitale, primărie.  

 Programe de prevenție: igienă, accidente rutiere, etc.   

Organizarea de campanii: antidroguri,antialcool, 

antitutun, antibullying, etc. 

Programul « Școala altfel »-proiect de succes în școala 

românească. 

Ateliere tematice, 

Dezbatere, 

Prezentări, Discuții 

libere, 

Exercițiul pe grupe 

Prezentări de proiecte 

 

S.11. Managementul timpului liber în relație cu 

evenimentele culturale și sociale din 

comunitate.(Festivalul internațional de film pentru 

copii, Festivalul de teatru pentru copii,etc) 

Voluntariatul-oportunitate de petrecere a timpului liber 

în folosul comunității. Proiecte de voluntariat în 

gimnaziu. 

Studiu de caz, 

Analiza critică, 

Dezbaterea, 

 

 

S.12. Managementul timpului liber în relație cu 

evenimentele culturale și sociale din comunitate. 

(Festivalul internațional de film, Concerte, Festivalul 

internațional de teatru, etc) Voluntariatul. Proiecte de 

voluntariat în liceu. 

Studiu de caz, 

Analiza critică, 

Dezbaterea, 

 

 

S.13. Activități socio-educative și de voluntariat 

concrete, propuse și organizate de studenți, (după 

criteriile de organizare, metode de  planificare, 

obiective, finalități), pe grupe.  

 

Planificări și discuții, 

Vizionare de film, 

Prezentări de 

proiecte, 

 

 

S.14. Exerciții de valorificare a activităților de 

voluntariat. Finalități. Evaluarea proiectelor,atingerea 

obiectivelor propuse, feedback-ul. 

Dezvaterea, 

Analiza, 

Discuții. 
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9. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă a 

cerințelor 
Examen scris 30% 

 

10.5 Seminar/laborator -Participarea activă la 

activitățile practice 

directe:ateliere, discuții, 

prezentări de proiecte 

-Activități de proiect 

-Autoevaluare 

40% 

-Originalitatea și 

creativitatea 

componentelor aplicative 

ale temelor 

-Portofoliu de evaluare : 

Aplicații și Teme-Proiect 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

  

Obținerea a cel puțin 50% din punctajul atribuit fiecărei componente a schemei de evaluare. 

 

 

 

Data completării:     Semnătura titularului de curs         Semnătura titularului de lucrari practice 

                                  Lector.univ.dr.Mihaela Oros               Conf.univ.dr.Marțian Nicoleta 
 

 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

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

 

 


