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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Ramona PALOȘ 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Ramona PALOȘ 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DO 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: 100 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe, exerciții 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  4 

Examinări  4 

Alte activităţi: -  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Familiarizarea cu conceptele fundamentale din psihologie abordate în disciplina Psihologia 

educațională, Psihologia învățării, Consiliere școlară; 

4.2 de competenţe • Capacitatea de transfer și utilizare a conceptelor fundamentale în situațiile concrete abordate; 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului • Nu este cazul; 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

a. Cine a acumulat numărul maxim de prezenţe primeşte 1p în plus la nota finală 

(dacă este cazul). 

b. Dacă cineva dorește să vină cu completări/prezentări/aplicații la temele propuse 

pentru seminarii, poate obține 1p în plus la nota finală; 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei 

• Asimilarea conceptelor fundamentale în domeniul psihologiei (din disciplina Psihologia educațională, Psihologia 

învățării, Consiliere școlară) pentru a putea înțelege noile conținuturi abordate;  

• Transferul conceptelor deja învățate și operarea cu ele în noile situații de învățare specifice acestei discipline;  

Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

• Examinarea, analiza și interpretarea punctuală a situațiilor specifice mediului educațional și a soluțiilor posibile 

(probleme de învățare, motivaționale, comportamentale etc.); 

Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice 

• Utilizarea adecvată, în comunicarea profesională, a conceptelor, metodelor și instrumentelor specifice unei intervenții 

pe probleme de comportament în situații de învățare; 

• Capacitatea de a aplica în situații educaționale concrete teorii și strategii de management al clasei de elevi, după o 

analiză critică a situațiilor întâlnite; 

• Elaborarea unor schițe de programe de intervenție la nivel educațional în ceea ce privește problemele de comportament 

întâlnite la clasă sau cele privind managementul clasei de elevi;  

Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei  

• Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului; 
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• Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei; 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Înţelegerea Managementul clasei de elevi ca ştiinţă şi practică (cercetare, aplicare a rezultatelor şi 

principiilor în contextul educaţional), în scopul creşterii performanţelor şcolare şi a eficienţei 

activităţilor educaţionale (prin crearea unui mediu favorabil satisfacerii nevoilor psihologice ale 

elevilor). 

7.2 Obiectivele specifice ✓ Familiarizarea studenţilor cu principalele orientări privind managementul clasei de elevi (trecerea 

de la crearea și aplicarea de reguli pentru controlul comportamentului la centrarea pe nevoile 

studenților și dezvoltarea auto-reglării) şi a modului în care pot fi valorificate în cadrul procesului 

educaţional; 

✓ Identificarea factorilor ce pot contribui la realizarea unui management eficient al clasei de elevi; 

✓ Cunoașterea tipurilor de comportamente necorespunzătoare ce pot fi întâlnite la clasă și a 

strategiilor ce pot fi utilizate; 

✓ Dezvoltarea și exersare abilității de a utiliza o serie de metode şi tehnici cu potenţial de creare a 

unui mediu eficient de învățare. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 
Observaţii 

C1-2: Ce este managementul clasei de 

elevi. Teorii și practici legate de 

managementul eficient al clasei de elevi. 

Modele de management al clasei de elevi. 

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.249-271. 

Tauber, R. T. (2007). Classroom management. Sound theory 

and effective practice (4th edition). Westport: Greenwood 

Publishing Group, Inc. U.S.A., pp.61-94. 

C3-4: Crearea unui mediu eficient de 

învățare.  

Proiectarea mediului fizic la nivelul clasei. 

Organizarea eficientă a procesului efectiv de 

instruire. Atitudinea și expectanțele 

profesorului.  

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.251-254. 

Santrock, J. W. (2011). Educational Psychology (5th edition). 

NY: McGraw Hill Company, pp.485-496. 

C5: Personalitatea profesorului – stilul de 

management al clasei de elevi. Disciplină și 

consecințe. 

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.300-308. 

C6: Personalitatea elevului. 

Responsabilități. 

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.315-321. 

Marzano,R.J., Gaddy,B.B., Foseid,M.C., Foseid,M.P., & 

Marzano,J.S. (2005). A Handbook of classroom management 

that works. USA: Association for Supervision and Curriculum 

Development (ASCD), pp.101-123. 

C7: Relația profesor-elev. Comunicare 

verbală și non-verbală. Ascultare. Feedback. 

 

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.322-328. 

Santrock, J. W. (2011). Educational Psychology (5th edition). 

NY: McGraw Hill Company, pp.496-500. 

C8-9: Prevenirea și gestionarea Prelegere, De citit: 
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problemelor comportamentale. Tipuri de 

comportamente necorespunzătoare. 

 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.254-259. 

Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology. Theory and 

Practice (8 th edition). Pearson Education Inc., pp.379-383 

C10-11: Strategii pentru managementul 

comportamentelor necorespunzătoare.  

 

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit:  

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.259-265. 

Santrock, J. W. (2011). Educational Psychology (5th edition). 

NY: McGraw Hill Company, pp.502-510. 

C12-13: Pregătirea profesorului pentru 

managementul eficient al clasei de elevi. 

Relația cu familia. Îmbunătățirea 

comportamentelor în afara spațiului clasei. 

Promovarea unor rutine eficiente.  

Prelegere, 

conversație, 

prezentări 

studii de caz  

De citit: 

Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. 

București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.328-332. 

Tauber, R. T. (2007). Classroom management. Sound theory 

and effective practice (4th edition). Westport: Greenwood 

Publishing Group, Inc. U.S.A., pp.197-223. 

C14: Managementul la nivelul școlii: 

norme, reguli, proceduri, consecințele. 

 

Prelegere, 

conversație 

De citit: 

Marzano,R.J., Gaddy,B.B., Foseid,M.C., Foseid,M.P., & 

Marzano,J.S. (2005). A Handbook of classroom management 

that works. USA: Association for Supervision and Curriculum 

Development (ASCD), pp.152-176. 

Bibliografie selectivă (principală) 

1. Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp.249-271. 

2. Santrock, J. W. (2011). Educational Psychology (5th edition). NY: McGraw Hill Company, pp.476-514. 

3. Slavin, R. E. (2006). Educational Psychology. Theory and Practice (8 th edition). Pearson Education Inc., pp.349-387. 

4. Tauber, R. T. (2007). Classroom management. Sound theory and effective practice (4th edition). Westport: Greenwood 

Publishing Group, Inc. U.S.A. 

8.2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii 

S1: Reguli, proceduri, rutini. Modele de 

disciplină – aplicații. 

Exerciții, 

studii de caz, 

lucru în grup 

De citit: 

Marzano,R.J., Gaddy,B.B., Foseid,M.C., Foseid,M.P., & 

Marzano,J.S. (2005). A Handbook of classroom management 

that works. USA: Association for Supervision and Curriculum 

Development (ASCD), pp.5-31 

S2: Stiluri de management al clasei de elevi 

– aplicații.   

 

Exerciții, 

studii de caz, 

lucru în grup 

De citit: 

Paloș, R. (2016). Predare pentru înțelegere și învățare. 

Culegere de exerciții și aplicații. București: Editura Didactică 

și Pedagogică, pp.81-86. 

 S3: Laudă, recompensă și sancțiune – 

aplicații. 

Exerciții, 

studii de caz, 

lucru în grup 

De citit: 

Tauber, R. T. (2007). Classroom management. Sound theory 

and effective practice (4th edition). Westport: Greenwood 

Publishing Group, Inc. U.S.A., pp.158-165. 

 S4: Comunicarea asertivă. Rezolvarea 

conflictelor și a problemelor – aplicații. 

Exerciții, 

studii de caz, 

lucru în grup 

De citit: 

Marzano,R.J., Gaddy,B.B., Foseid,M.C., Foseid,M.P., & 

Marzano,J.S. (2005). A Handbook of classroom management 

that works. USA: Association for Supervision and Curriculum 

Development (ASCD), pp.57-71. 

S5-6: Strategii pentru managementul 

comportamentelor necorespunzătoare – 

aplicații. 

Exerciții, 

studii de caz, 

lucru în grup 

De citit: 

Kapalka,G. (2009). Eight steps to classroom management 

success. A guide for teachers of challenging students. 

California: Corwin – Sage, pp.115-124. 

 S7: Promovarea unor rutine eficiente. Rolul 

psihologului/consilierului școlar – aplicație. 

Exerciții, 

studii de caz, 

lucru în grup 

De citit: 

Kapalka,G. (2009). Eight steps to classroom management 

success. A guide for teachers of challenging students. 

California: Corwin – Sage, pp.141-154.  

Bibliografie selectivă (principală) 
1. Paloș, R. (2013). Psihologia educației între teorie și practică. București: Editura Didactică și Pedagogică. 

2. Marzano,R.J., Gaddy,B.B., Foseid,M.C., Foseid,M.P., & Marzano,J.S. (2005). A Handbook of classroom management that works. USA: 

Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Un număr foarte ridicat dintre absolvenții de Psihologie vor lucra în mediul educațional. Informațiile de actualitate oferite prin 

intermediul cursului, modul de desfășurare a seminariilor și sistemul de evaluare utilizate permit nu doar accesul la informații și 

situații specifice mediului educațional concret în care-și vor desfășura activitatea, ci și dezvoltarea unei capacități de transfer mult 

mai rapide a cunoștințelor și abilităților la locul de muncă. De asemenea, disciplina permite dezvoltarea și exersarea unor metode și 

tehnici cu potențial de creare a unui mediu eficient de învățare.  

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii 

de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 
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10.4 Curs + 

Seminar 

Examene 

grilă 

Evaluarea la această disciplină este una continuă și se realizează prin 

sistemul de grilă cu itemi și situații problematice, la care se adaugă numărul 

de prezențe la C+S, după cum urmează: 

1. Studentul va susține de-a lungul semestrului 3 lucrări/grile din temele 

discutate la curs și seminar. Temele care vor face obiectul grilelor vor fi 

anunțate în momentul predării lor. Grilele vor conține itemi, situații 

problematice și exerciții după modelul celor utilizate la activitățile de 

seminar; 

• din aceste 3 lucrări/grile, 2 sunt obligatorii; 

• la finalul semestrului, se face media aritmetică a 2 dintre cele mai mari 

note obținute la grile; 

• pentru a fi considerat promovat examenul, media obținută trebuie să fie 

cel puțin egală cu 5 (cinci); 

2. Numărul de prezenţe (C+S – după modelul: Săpt. 1=C= 1prezență; Săpt. 

2=C+S= 1prezență) influenţează startul în calcularea notei finale, după cum 

urmează: 

✓ 5 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 10; 

✓ 4 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 9; 

✓ 3 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 8; 

✓ 2 prezenţe (C+S) nota se calculează cu „plecare” din nota 7; 

✓ sub 2 prezenţe (C+S) studentul nu poate intra în evaluarea finală din 

prima sesiune. 

La finalul semestrului, după contabilizarea numărului de prezenţe, se 

stabileşte „nota de start”, care va influenţa nota finală obţinută. De exemplu, 

dacă o persoană a obţinut la evaluare media 10, dar are doar 3 prezenţe, nota 

finală va fi 8.    

Cine nu are numărul de prezențe care să permită calcularea notei finale cu 

„plecare” din nota 10 și dorește să ”compenseze” acest lucru, va trebui să 

susțină un seminar de 35-40 de minute pe una din temele abordate la curs. 

Acest lucru (susținerea și tema seminarului) trebuie stabilit în săptămâna 10 

de școală, la cererea studentului. 

3. Extra-punctaj  

a. Cine a acumulat numărul maxim de prezenţe (a participat la toate 

cursurile și seminariile desfăşurate de-a lungul semestrului şi s-a implicat în 

activităţi) primeşte 1p în plus la nota finală (dacă este cazul). 

b. Temele de seminar sunt astfel gândite și alese încât să faciliteze 

înțelegerea conținuturilor teoretice, și constau doar în aplicații sau 

experimente; dacă cineva dorește să vină cu completări/prezentări/aplicații la 

temele propuse pentru seminarii – susținând acel seminar, poate obține 1p în 

plus la nota finală; 

100% 

 Pentru evaluarea în sesiunea de restanţe se păstrează sistemul de grilă, doar 

că în acest caz este vorba despre o singură grilă, care conține întrebări din 

toate temele evaluate pe parcursul semestrului. 

Pentru mărirea de notă se păstrează sistemul de grilă din întregul conținut 

informațional predat de-a lungul semestrului, cu precizarea că itemii vor fi 

formulați doar sub formă de situații problematice similare celor discutate la 

seminar. 

 

10.5 Standard minim de performanţă 

Nota finală obținută trebuie să fie cel puţin 5 (cinci) pentru ca disciplina să fie considerată promovată. 

 

Data completării 

26.02.2018 

Semnătura titularului de curs 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

Semnătura titularului de seminar 

Conf. univ. dr. Ramona Paloș 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 


