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F I Ş A  D I S C I P L I N E I  -  e x t r a s  
Anul universitar 2016-2017 

Denumirea disciplinei1 Managementul clasei de elevi Codul disciplinei 1SM19 

Tipul disciplinei2 DF Categoria3 DI Anul de studii III Semestrul 2 Nr. credite 3 

 

Facultatea  Numărul orelor alocate disciplinei4 

Domeniul de studii Stiintele educatiei Total C S L P SI 

Programul de studii 
Formare psihopedagogică în vederea certificării 

competenţelor pentru profesia didactică 

 
28 14 14    

 

Discipline anterioare5 
(condiţionări) 

Obligatorii 
Psihologia educatiei, pedagogie 1, pedagogie 2, didactica 
specialitatii, practica pedagogica, instruire asistata de calculator 
 

Recomandate 
 
 

 

Obiectivul 
general6 

Cunoaşterea noţiunilor de management al clasei , aplicarea metodelor de cunoaştere a elevilor, 

familiarizarea cu rolul de profesor 

Obiective 
specifice7 

 1.Asimilarea de catre studenti a cunostintelor privind caracteristicile clasei de elevi ca grup primar 

privind metodologia de cunoastere si modelare a clasei de elevi ,privind functiile manageriale ale 

viitorilor profesori si diriginti:proiectare, organizare, control, decizie ,coordonare, consiliere a clasei 

de elevi; 

 

2.Formarea si dezvoltarea la studenti a deprinderilor  manageriale si a priceperilor de stimulare a 

trebuintelor superioare ale elevilor;de autodepasire, de integrare a lor in activitatea eficienta si 

creatoare; 

 

3.Antrenarea capacitatilor si competentelor studentilor de comunicare eficienta, de cooperare , de 

rezolvare a situatiilor conflictuale specifice clasei de elevi.  

 

Conţinut8 
(descriptori) 

 
1. Conceptul de management; termen, semnificatii, management educational, 

managementul clasei de elevi; 2 ore 

2. Orientari si scoli manageriale; 2 ore 

3. Tipuri de culturi manageriale; 2 ore 

4. Clasa de elevi ca grup primar; 2 ore 

5. Activitati manageriale ale profesorului; 2 ore 

6. Structura dimensionala a managementului clasei de elevi; 2 ore 

7. Nivelul interactional al managementului clasei de elevi; 2 ore 

8 Specificul managerial al clasei de elevi; 2 ore 

9.Metode, tehnici si procedee de cunoastere a clasei de elevi; 2 ore 

10.Tehnologia manageriala a schimbarii benefice a clasei de elevi; 2 ore 

11.Profesorul- manager; 2 ore 

12.Profesorul-consilier; 2 ore 

13.Tematica orelor de consiliere; 2 ore 

14.Management educational de succes 2 ore 

 
 
 

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9 
Pondere în nota finală 

(nota minimă)10 

Evaluarea Teste pe parcurs   % 



Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0   2 

pe parcurs Activitate la seminar/laborator/proiect/practică  50% 

Lucrări de specialitate, teme de casă  % 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală11  examen 

50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 
1.  test grila   70% 
2.     intrebari de creativitate 30% 

 

Titular curs Conf.dr. Elena Tiron  

Titular(i) aplicaţii Conf.dr. Elena Tiron  

 
                                                           
1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 
2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 
3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 
4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 
5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 
6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 
7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 
9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală 

prin examen - Sesiune 
10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 
11 Examen sau Colocviu 


