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I. Preliminarii 

Competența managerială vizează măiestria și arta profesorului de a monitoriza 

procesul educațional. Profesorul are funcția de manager al procesului, manager al 

clasei și manager al flecarului elev în parte. Acesta îi conferă diverse roluri și-l 

determină asupra unui stil de relaționare cu discipolii. 

Managementul clasei de elevi reprezintă un domeniu special al managementului 

pedagogic (educației). Managementul clasei studiază atât perspectivele de abordare 

ale clasei de elevi (didactică și psihosocială),  cât și structurile dimensionale ale 

acesteia  în scopul facilitării intervențiilor cadrelor didactice în situațiile de criză “micro 

educațională” (indisciplină, violență, non implicare etc.) și a evitării consecințelor 

negative ale acestora, prin exercițiul micro deciziilor educaționale”   

   Modulul Managementul clasei se referă la realizarea funcției manageriale de 

conducere operațională, utilizarea concretă și coordonarea a resurselor umane și non 

umane în vederea aplicării planului stabilit și obținerea rezultatelor scontate. Studierea 

modulului Managementul clasei  va contribui la formarea abilităților de gestionare a  

situațiilor educaționale concrete cu elementele sale componente: politica generală a 

școlii și cultura organizațională; sistemul de reguli și norme care reglementează viața 

școlară; proiectele de influență educațională realizate de către profesor care ”reglează 

o anumită secvență educațională”; amenajarea spațiului, procurarea și accesul la 

resurse; organizarea colectivului de elevi; comportamentul profesorului și a elevului; 

metodologia educațională utilizată, rolurile asumate precum și stările ”eu-lui” activate; 

disciplina; respectul de sine și al celorlalți;   

Dirigintele este organizatorul, îndrumătorul și coordonatorul tuturor influențelor 

educative exercitate asupra elevilor unei clasei. Studierea cursului respective are un rol 

esențial în formarea abilităților manageriale ale pedagogului social. 

 II. Motivația ,utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

Viața  oricărei organizații se manifestă nu numai prin activitățile desfășurate ci și prin 

stările subiective pe care le trăiesc membrii săi. Angrenați în realizarea obiectivelor 

organizației, membrii acesteia interacționează, cooperează sau se află în competiție , 

fenomene  însoțite de trăiri diverse cum ar fi: 

 Satisfacție- insatisfacție ,bucurie- tristețe, încredere- descurajare  etc. Acestea 

influențează starea generală și performanțele clasei și a  instituției. Prin climat 

desemnăm ambianța intelectuală  și morală dintr-un grup, ansamblul percepțiilor 

colective și al stărilor emoționale existente într-o instituție. Climatul reprezintă un 

fenomen de psihologie colectivă, o stare de contagiune colectivă ,fiind generat, în 

mare măsură, de confruntarea dintre așteptările membrilor și condițiile de muncă și de 

viață oferite de organizație. 



4 / 20 

 Prin specificul său, școala poate fi considerată o organizație în cadrul căreia climatul 

constituie, alături de cultură și de management, o variabilă esențială , care 

influențează calitatea activității și performanțele cadrelor didactice și ale elevilor. Fără 

a le confunda, putem afirma că variabila numită climat reprezintă etosul școlii, prin 

care înțelegem atașamentul și gradul de motivație al managerilor, profesorilor și 

elevilor pentru școala lor. Un etos înalt generează un climat pozitiv. 

Dirigintele este cel care asigură o colaborare continua a familiei cu școala, activitate în 

care trebuie să dea dovadă de mult tact pedagogic, demnitate și principialitate. 

Curriculum-ul de față  este destinat cadrelor didactice, pedagogilor sociali, și   în 

special, diriginților.  

 III.Competențele  profesionale specifice modului 

CS1. Asigurarea  creării  și menținerii  unu climat  pozitiv în clasă și în instituție; 

CS2. Susținerea    implicării  elevilor  în guvernarea instituțiilor de învățământ  ; 

CS3. Implementarea  colaborării  dintre școală, familie și comunitate. 

CS4. Raportarea   tehnicilor adecvate  de lucru la situațiile  de criză educațională.  

 IV. Administrarea modulului 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 
de evaluare 

Numărul 
de 

credite Total 

Contact direct 
Lucrul 

individual Prelegeri 
Practică/ 
Seminar 

III 60 30 15 15 Examen 2 



 V. Unitățile de învățare 

Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Obiectul de studiu al Managementului clasei de elevi. Precizări conceptuale. Definiție .Necesitate  

UC1.  Identificarea  conceptelor-cheie a 
managementului clasei de elevi ; 

UC2.  Argumentarea  necesității studierii 
managementului clasei de elevi  ; 

 1.Obiectul de studiu al Managementului clasei 

de elevi.  

2.Precizări conceptuale. Definiție. 

3. Necesitatea    studierii cursului . 

A1. Argumentarea conceptelor științifice cu 
referire la  managementul clasei de elevi. 

A2. Prelucrarea unui număr vast de izvoare 
pentru determinarea  paradigmelor în 
managementul clasei de elevi. 

A3. Elaborarea recomandărilor pentru  
argumentația necesității studierii cursului. 

2.  Competențe manageriale ale dirigintelui. Concept.  Competența Umană :  

UC3. Identificarea și argumentarea 
componentelor  competenței umane ale 
dirigintelui; 

1. Capacitatea de ascultare. 

2. Capacitatea de a spune „Nu știu!, 

3. Capacitatea de a-i accepta pe cei din jur, 4. 

Capacitatea de descoperi cauze nu numai 

vinovați. 

5.Capacitatea de a-i respecta pe ceilalți, și 

realizările  

6.Capacitatea de a nu abandona în fața 

A4. Relevarea şi aprecierea  realizărilor 
elevilor. 

A5. Prevenirea cauzelor, care pot  provoca 
apariția conflictelor în clasa de elevi. 

A6. Recunoașterea cauzelor apariției situațiilor 
tensionate 

A7. Folosirea tehnicilor eficiente de ascultare și 
comunicare. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

greutăților. 

3. Competențe manageriale ale dirigintelui. Competența de comunicare 

UC4. Determinarea componentelor competenței 
de comunicare ale dirigintelui. 

1.Capacitatea de a selecta calea şi mijloacele de 

comunicare adecvate în vederea eficientizării 

demersului managerial;  

2.Capacitatea de a adapta căile şi mijloacele de 

comunicare la situații variate;  

3. Capacitatea de a soluționa situații 

conflictuale în urma investigării prin mediere şi 

negociere, în vederea asigurării unui climat de 

încredere şi responsabilitate în organizația 

școlară. 

A8. Caracterizarea  componentelor 
competenței de comunicare ale 
dirigintelui. 

A9. Valorizarea particularităților individuale şi 
de grup ale elevilor în scopul, realizării 
unor relații deschise, nestresante în cadrul 
clasei;  

A10. Adaptarea unui comportament adecvat 
în raporturile cu elevii ca  motivarea  
acțiunii pentru realizarea obiectivelor  
clasei. 

A11. Practicarea unui stil de comunicare 
deschis 

4. Competența de cercetare   

UC5. Identificarea modalității de cercetare a 
procesului educațional al clasei de elevi. 

UC6. Aprecierea Utilizării TIC. 

1.Competența tehnică: Modalități de 

eficientizare a procesului educațional prin 

intermediul utilizării tehnologiilor 

informaționale. 

A12.  Formularea judicioasă a temei de  
cercetare , a concluziilor și aprecierea 
rezultatelor cercetării; 

A13.  Crearea și să gestionarea baze de date 
pentru monitorizarea progresului elevilor; 

A14. Elaborarea materialelor didactice în 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

format electronic  cu destinație individuală 
și de grup, 

A15. Realizarea  corespondenței electronice 
cu elevii și părinții, 

A16. Ghidarea  activității academice 
independente a elevilor, 

5. Comportamente manageriale ale  cadrului didactic  

UC7. Asigurarea  cooperării între elevi. 1.Deprinderi de lucru individual și în echipă 

2.Facilitearea  cooperării între elevi; 

A17. Aplicarea tehnicilor de lucru individual 
și în echipă. 

A18.  Recunoașterea  tipurilor de 
responsabilități în procesul de muncă în 
echipă; 

A19.  Ilustrarea  esenței autorității funcției și 
a autorității personale 

A20.  Aprecierea  rolului  deciziei   

A21. Plănuirea delegării responsabilităților 

A22. Comentarea  importanței încrederii în 
elevi. 

A23. Argumentarea aprecierii elevilor în 
funcție de rezultate. 

A24. Recomandarea   acceptării favorabile  a 
inițiativelor elevilor. 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

6. Stiluri  manageriale   

UC8.  Identificarea tipurilor de stiluri manageriale 
ale cadrului didactic. 

 1.Stilul autoritar 

2. Stilul democrat 

3. Stilul permisiv( laisser-faire) 

4.Stilul birocratic 

5.Stilul carismatic 

6.Stilul directiv 

7.Stilul tutorial 

8.Stilul delegator 

A25. Argumentarea specificul fiecărui stil. 

A26.  Simularea diferitor stiluri manageriale 

A27. Propunerea anumitor comportamente 
ce se încadrează întru-un stil. 

7. Clasa de elevi    

UC9.  Definirea clase de elevi ca entitate socială; 

UC10.  Explicarea rolului clasei de elevi  în procesul 
de constituire  a relațiilor interpersonale; 

1.Definiție.  

2. Caracteristici ale clasei de elevi.  

3.Relații și interacțiuni în clasa de elevi   

A28. Aprecierea clasei de elevi în 
corespundere cu caracteristicile și tipurile 
de  interacțiuni în clasa de elevi , 

A29. Propunerea ideilor cu referire la 
dezvoltarea climatului sinergic al clasei; 

A30. Practicarea relațiilor constructiviste în 
cadrul clasei de elevi 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

8.  Structuri dimensionale ale clasei de elevi  

UC11.  Identificarea dimensiunilor   clasei de elevi,; 

UC12. Caracterizarea fiecărei dimensiuni a clasei 
de elevi. 

1.  Dimensiunea ergonomică 

2. Dimensiunea psihologică 

3.Dimensiunea socială 

4.Dimensiunea normativă 

5.Dimensiunea operațională 

6.Dimensiunea inovatoare 

A31. Asigurarea spațiului ergonomic al clasei 
de elevi 

A32. Recunoașterea dimensiunii psihologice 

A33. Organizarea judicioasă a dimensiunii 
sociale 

A34. Respectarea  dimensiunii normative 

A35. Elaborarea  recomandărilor cu referire 
la  cunoașterea și respectarea cerințelor 
conform dimensiunilor și  în contextul unei 
clase concrete; 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

9. Situații de criză educațională în clasa de elevi       

UC13. Definirea noțiunii de criză educațională în    
clasa de elevi. 

UC14. Explicarea  esenței  crizei educaționale în    
clasa de elevi. 

1 Definiții. 

2. Caracteristici.  

3.Atitudini favorizante.  

4.Tipuri de criză educațională : 

 După gradul de dezvoltare în timp 

 După gradul de relevanță 

 După numărul subiecților 

5.Gestionarea situațiilor de criză educațională 

A36. Identificarea tipurilor de criză 
educațională  

A37. Proiectarea strategiilor de prevenire a 
situațiilor de criză educațională în    clasa 
de elevi. 

A38. Gestionarea situațiilor de criză 
educațională în    clasa de elevi. 

10. Recompense și pedepse       

UC15. Definirea noțiunii de pedeapsă și 
recompensă. 

UC16.   Identificarea varietății   recompenselor și a 
pedepselor. 

1. Feluri de recompense: 

 Notele,  

 diplomele,  

 premiile,  

 audierile în public,  

 scrisori de felicitare trimise părinților,  

 excursii,  

A39. Argumentarea efectului aplicării  
sancțiunilor i  în funcție de situațiile 
concrete 

A40. Conceperea de recompense și sancțiuni      
concrete în funcție de caz 

A41. Elaborarea  textelor pentru diplome, 
semne de gratitudine, scrisori de 
mulțumire, felicitări etc. 

A42. Să se stea de vorbă între patru ochi cu 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

 tabere gratuite 

2.Condiții de aplicare a recompenselor 

3.Feluri de pedepse: 

4.Condiții de aplicare a pedepselor.  

elevul turbulent 

A43. Să se rețină elevul în școală după 
program 

A44. Să oblige elevul la un efort suplimentar, 
dar fără legătură cu temele și lecțiile 

A45. Să facă după program tema care n-a 
îndeplinit-o la oră; 

11. Servicii de consiliere       

UC17. Argumentarea esenței consilierii. 

UC18. Identificarea  metodelor  și tehnicilor de 
consiliere în  clasa de elevi; 

Esența consilierii 

Niveluri ale consilierii 

Caracteristicile relațiilor de consiliere.  

A46. Estimarea selectării tehnicilor adecvate 
de consiliere; 

A47. Proiectarea  tehnicilor de consiliere; 

A48. Determinarea caracteristicilor relațiilor 
de consiliere, 

A49. Generarea situațiilor  pentru consiliere 

A50.  Aplicarea tehnicilor de consiliere 
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Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Abilităţi 

12. Cultura organizațională a clasei de elevi.       

UC19. Definirea noțiunii de cultură organizațională 
a clasei de elevi; 

UC20. Aprecierea importanței stabilirii și 
dezvoltării unei culturi organizaționale 
eficiente. 

 1. Conceptul de cultură organizațională. 

2. Caracteristici ale culturii organizaționale. 

3. Strategii de  transmiterea a culturii 
organizaționale 

A51.  Propunerea strategiilor   de schimbare 
a culturii organizaționale. 

A52.  Practicarea elementelor de cultură 
organizațională 

A53.  Promovarea  conceptului de cultură 
organizațională la nivel de școală și în 
societate. 

13. Disciplina școlară        

UC21.  Definirea noțiunii de disciplină școlară; 

UC22.  Deducerea concluziilor efectelor 
respectării/nerespectării disciplinei școlare;  

1.Sensul pedagogic al disciplinei școlare.  

2.Sarcinile educării atitudinii disciplinare. 

3. Strategia educării atitudinii disciplinare. 

A54. Alegerea  și aplicarea strategiilor de 
educare a atitudinii și comportamentului 
disciplinar; 

A55. Elaborarea regimului zilei; 

A56. Completarea agendei săptămânale; 

A57. Practicarea osificărilor în agenda in 
funcție de evenimente. 
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 V.  Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare. 

Nr. 
crt. 

Unități de învățare 

Numărul de ore 

To
tal 

Contact 
direct 

Lucrul 
individ

ual Prele
geri 

Practi
că/ 

Semi
nar 

1.  Obiectul de studiu al Managementului clasei de elevi. 
Precizări conceptuale.   

 4   2 2 

2.  Rolurile managerului clasei:  6  2 2  2  

3.  Competențe manageriale  12  6  4  2  

4.  Comportamente manageriale 5  2  1 2  

5.  Stiluri  manageriale 6  2  2  2  

6.  Clasa de elevi.  Sintalitatea clasei de elevi  6 2  2  2  

7.  Structuri dimensionale ale clasei de elevi 10  6  2  2  

8.  Situații de criză educațională în clasa de elevi 4  2  1  1  

9.  Recompense și pedepse 2 2      

10.  Servicii de consiliere 4 2  2    

11.  Cultura organizațională a clasei de elevi. 2  2     

12.  Disciplina școlară 2   2 

 TOTAL 60 30 15 15 

 VII. Studiu individual ghidat de profesor 

Materii pentru studiul individual 
Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni 

de 

realizar

e 

1. Obiectul de studiu al Managementului clasei de elevi 

 1.1 Obiectul de studiu al 
Managementului clasei de elevi. 

 1.2 Precizări conceptuale. Definiție. 
Necesitate. 

  Elaborarea  HC 

Referat : 
Managementul  
clasei de elevi 

Prezentare  Săptămâ
na 1,2 
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2. Rolurile managerului clasei    

2.1 Planificarea 

2.2 Oganizare 

2.3 Comunicare 

2.4 Conducere 

2.5 Coordonare 

2.6 Îndrumare 

2.7 Motivare 

2.8 Consiliere 

2.9 Control, 

2.10 Evaluare  

 Elaborarea 
pliantelor  

Rolurile 
managerului 
clasei 

Elaborarea 
planului de 
intervenție  
respectând  
rolurile  

         Prezentarea 

 

Săptămâ
na 3,4 

3. Competențe manageriale: 

 3.1 Concept. Competența Umană ,                    
Competența de comunicare  

 Competența tehnică ,de cercetare, 

 Elaborarea Hărții 
Conceptuale 

Elaborarea Hărții 
Conceptuale 

Săptămâ
na 5,6 

4. Comportamente manageriale  

 4.1 Deprinderi de lucru individual și 
în echipă 

4.2 Facilitarea  cooperării între elevi; 

4.3 Plănuirea delegării 
responsabilităților 

4.4 Argumentarea aprecierii elevilor 
în funcție de rezultate 

 4.5 Recomandarea   acceptării 
favorabile  a inițiativelor elevilor 

  Elaborarea  
sarcinilor de lucru 
în grup  

Prezentarea   
Săptămâ
na 7,8 

5.  Stiluri manageriale   

5 .1 Stilul autoritar 

5.2 Stilul democrat 

5.3 Stilul permisiv( laisser-faire), 

5.4. Stilul Birocratic 

5.6 Stilul carismatic, 

5.7  Stilul directiv 

5.8 Stilul tutorial 

5.9 Stilul delegator 

Comunicări, 
Prezentări PP, 
Referate, Pliante 

Prezentarea   
Săptămâ
na 9,10 

6. Clasa de elevi      

  6.1 Definiție.    Caracteristici ale 
clasei de elevi. 

 6.2 Relații și interacțiuni în clasa de 

  Suport de curs  -
recomandare la 
tema 
:Managementul  

Prezentarea   
Săptămâ
na 11 
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elevi   clasei de elevi 
Subiectul –la 
discreția 
studentului. 

7. Situații de criză educațională în clasa de elevi . 

 7.1 Definiții. Caracteristici. 

7.2 Atitudini favorizante.  

7.3 Tipuri de criză educațională.  

7.4 Gestionarea situațiilor de criză 
educațională. 

   De argumentat  
diferite situații de 
criză. 

De aplicat teste 
pentru 
identificarea 
situațiilor de 
criză. 

Prezentarea    
Săptămâ
na 12 

8.  Dimensiuni ale clasei de elevi 

8.1Dimensiunea ergonomică 

8.2 Dimensiunea psihologică 

8.3 Dimensiunea socială 

8.4Dimensiunea normativă 

8.5 Dimensiunea operațională 

8.6Dimensiunea inovatoare 

De elaborat  
scheme-
recomandări  cu 
reflectarea   
Dimensiunilor 
clasei de elevi   

Prezentarea   
Săptămâ
na 13 

9.  Cultura organizațională a clasei de elevi  

9.1  Definirea noțiunii de cultură 
organizațională a clasei de elevi; 

9.2 Aprecierea   importanței stabilirii 
și dezvoltării unei culturi 
organizaționale eficiente. 

Elaborarea   
materialelor: 

Postere, Pliante, 
Fluturași, Video 
cu referire la 
Cultura 
organizațională 

Propunerea 
strategiilor   de 
schimbare a 
culturii 
organizaționale. 

  
Săptămâ
na 14 

10. Disciplina școlară 

10.1Definirea noțiunii de disciplină 
școlară; 

  10.2 Alegerea  și aplicarea 
strategiilor de educare a atitudinii și 
comportamentului disciplinar; 

  Elaborarea 
regimului zilei, a 
unui plan de 
acțiuni 
săptămânal și 
lunar 

Prezentarea   
Săptămâ
na 15 
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 VIII. Lucrări practice recomandate  

− Referate : Managementul  Clasei de elevi. Concepte. Caracteristici. 

− Elaborarea pliantelor stiluri  Manageriale 

− Elaborare Fișei  postului  dirigintelui 

− Elaborarea  HC   Competențe manageriale ale dirigintelui.   

− Comunicări, Prezentări PP, Referate, Pliante  Competențe manageriale ale 

dirigintelui.   

− Suport de curs  - recomandare la tema :Managementul  clasei de elevi. 

Subiectul – la discreția studentului. 

− Identificarea  Condițiilor  de aplicare a recompenselor. 

− Identificarea  Condițiilor  de aplicare pedepselor. 

− Elaborarea atributelor de  Cultură organizațională: Postere, Pliante, 

Fluturași, Video.  

− Elaborarea  Hărților Conceptuale cu referire la :  Dimensiunile Clasei de 

elevi 

− Elaborarea  unui plan  Testarea situațiilor de criză din grupa de referință a 

elevului 

−  Aplicarea  Chestionarelor  și testelor  pentru identificarea nivelului   

culturii organizaționale în instituțiile de aplicație. 

− Elaborarea  regimului zilei și a planului de acțiuni săptămânal  

− Elaborarea portofoliilor 

 IX. Sugestii metodologice 

 

Tehnologiile didactice aplicate în procesul instructiv educativ vor fi indicate explicit în 

proiectele didactice elaborate de fiecare profesor în funcţie de nivelul de pregătire şi 

progresul demonstrat atât de grupa de elevi în ansamblu, cât şi de fiecare elev în 

parte. La selectarea metodelor și tehnicilor de predare  –  învățare  -  evaluare se va 

promova o abordare specifică, bazată în esență pe stimulare, pe individualizare, pe 

motivarea elevului şi dezvoltarea încrederii în sine. La alegerea strategiilor didactice se 

va ține cont de următorii factori: scopurile și obiectivele propuse; conținuturile  

stabilite;  resursele  didactice,  nivelul  de  pregătire  inițială  și  capacitățile  elevilor, 

competențele ce trebuie dezvoltate. Se recomandă o abordare didactică flexibilă, care 

lasă loc adaptării la particularitățile  de vârstă şi individuale ale elevilor, conform  

opțiunilor  metodologice  ale fiecărui cadru didactic. Profesorul  va  utiliza  următoarele 

metode, procedee și tehnici de predare-învățare: prelegerea, explicația, conversația 

euristică, dialogul etc., precum și forme de lucru: frontal, individual şi în echipă. În 

proiectarea didactică de lungă şi scurtă durată profesorul se va ghida de prezentul 

curriculum, atât la compartimentul competențe, cât și  la  conținuturile  recomandate. 
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În corespundere cu cerințele didactice, profesorul va planifica ore de sinteză şi 

evaluare, precum și activități practice.   

Cadrul didactic va stabili coerența între competențele  specifice disciplinei, conținuturi, 

activități de învățare, resurse, mijloace şi tehnici de evaluare. De asemenea, în cadrul 

lecțiilor, profesorul va utiliza mijloace instrucționale de tipul: Evocare, Realizarea 

sensului, Reflecție, Extindere sau proiectarea 5D.  

Varietatea  metodelor  de  predare  –  învățare  -  evaluare  va  asigura  asimilarea mai 

lesne a materiei și servește ca instrument de stimulare a interesului elevilor față de 

disciplină și specialitate.  

Studiul  individual  ghidat  de  profesor  va  fi  realizat  pentru  fiecare  unitate de 

conținut, propunându-le elevilor în acest scop sarcini individualizate. Se recomandă 

aplicarea metodelor interactive de lucru cu elevii, cum ar fi discuția, comunicarea 

reciprocă, prezentarea. 
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 X. Sugestii de evaluare a competenţelor profesionale 

 

 

Evaluarea pune în evidență măsura în care se formează competențele specifice unității 

de curs.  Inițial se va începe cu o evaluare a nivelului de cunoștințe din domeniul 

disciplinelor de specialitate care  va  oferi  posibilitatea  de  diagnosticare  a nivelului 

de pregătire a elevilor pentru disciplinei "Managementul clasei".  

De  asemenea,  se va aplica evaluarea formativă, care se va desfășura pe tot parcursul 

studierii disciplinei. În scopul unei evaluări eficiente se vor utiliza metode tradiționale 

și de alternativă, prin probe  orale  şi scrise,  în funcție de cerințele unității de 

competentă.  Se vor utiliza  următoarele  metode:  observarea  sistematică  a  

comportamentului  elevilor,  urmărind  progresul  personal; autoevaluarea;  portofoliul 

elevului;  realizarea  proiectelor  de  grup. Metodele  utilizate  vor  fi orientate spre 

valorificarea achizițiilor elevilor și stimularea lucrului în echipă. Pentru fiecare metodă, 

profesorul va elabora instrumentele de evaluare.   

De  asemenea,  lucrările practice  ce  dezvoltă capacități și aptitudini de analiză şi 

evidență, vor  servi şi  ca mod de evaluare curentă. Evaluarea sumativă va fi proiectată 

în aşa mod, încât să asigure dovezi pentru elevi, cadrele didactice şi  angajatori  

informații  relevante  despre achizițiile în termeni de cunoștințe şi abilități în baza unor 

criterii definite explicit.  La elaborarea sarcinilor/itemilor de evaluare formativă și 

sumativă, profesorul va ține cont de competențele specifice disciplinei. Produsele 

elaborate în cadrul studiului individual vor fi evaluate în bază de criterii și descriptori 

de evaluare. Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi să 

permită elevilor să demonstreze deținerea/ stăpânirea competențele specifice 

disciplinei.   

  

 XI. Resursele necesare pentru desfășurarea procesului de studii 

Cerințe față de sălile de curs 

Pentru orele teoretice  Sala de curs  

Pentru orele practice   Sala de curs, Biblioteca, Vizite de studii în instituțiile de 
aplicații 

Cerințe tehnice 

Respectarea cerințelor 
ergonomice  

 Mese și scaune comode, iluminare conform standardelor, 
respectarea duratei orelor  de curs și a pauzelor, aplicarea 
judicioasă a metodologiei de predare, învățare - evaluare 
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 XII. Resursele didactice recomandate  pentru procesul de studii 

Nr. 
crt. 

Denumirea resursei 

Locul în care 
poate fi 

consultată/ 
accesată/ 

procurată resursa 

Numărul 
de 

exemplar
e 

disponibi
le 

1. Otilia Dandara,Svetlana Constantinov ;Lia Sclifos etc. 
Pedagogie,suport de curs,Chișinău,2010,C EP,USM 

  Catedra Asistență 
socială 

1 

2. Valentina Chicu, Otilia Dandara,Viorica Goraș-
Postică,Vladimir Guțu, Educația centrată pe cel ce 
2.învață,Ghid Metodologic, Chișinău,2009,CEP,USM 

 

Sala de lectură 5 

3. Ioan Nicola Tratat de Pedagogie 
Ed.ARAMIS,București,2003 

Catedra Asistență 
socială 

1 

4. Nicolae Silistraru Valori ale educației 
Moderne,Chișinău,2016 Institutul de Științe ale 
educației, 

Catedra Asistență 
socială 

1 

5.  Callo Tatiana,PanișAliona,Andrițchi Viorica  Educația 
centrată pe elev  Ghid Metodologic, Chișinău, ” Print-
Caro”2010 

Sala de lectură 2 

6.   Daniela Călugăru  Dirigenția și consilierea  Ghid 
Metodologic,  ,Editura”Gheorhe  Alexandru” ,Craiova 
2004 

Catedra Asistență 
socială 

1 

7.   Consiliul Național al tineretului din Moldova  
Competența Interculturală,Chișinău,2015 

Sala de lectură 2 

8. Tatiana Cartaleanu,Olga Cosova, Viorica Goraș-Postică 
Formare de competențe prin strategii didactice 
interactive, Pro Didactica,Chișinău,2008 

Sala de lectură 3 

9. V.Mândâcanu  Pedagogia creștină,Chișinău,2006 FEP” 
Baștina-RADOC”srl 

  

10.  Daniela Ion Barbu Climatul Educațional și 
Managementul Școlii, Ed. Didactică și 
șiPedagogică,R.A.,București,2009 

Sala de lectură 10 

11. 
 

Ioan Jingă,Elena Istrate  Pedagogia  Catedra Asistență 
socială 

1 

12. Dorina Sălăvăstru Psihologia Educației  Collegium 
Plirom,Iași,2004 

Catedra Asistență 
socială 

1 

13. V.Mândâcanu   Profesorul –Maestru 
,Pontos,Chișinău,2009 

Catedra Asistență 
socială 

1 
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14. Gabriela Cristea Managementul Lecției Editura  
DIDACTICĂ și PEDAGOGICĂ,R.A,Galați,2008 

Catedra Asistență 
socială 

1 

15 Romița  Iucu Managementul Clasei de elevi, 2005 

 

Catedra Asistență 
socială 

1 

16 Mielu Zlate Tratat de psihologie organizațional-
managerială 

Vol. I Collegium Polirom,2004 

Catedra Asistență 
socială 

1 

 


