FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5Ciclul de studii
1.6Programul de studii / Calificarea

2. Date despre disciplină
2.1Denumirea disciplinei
2.2Titularul activităţilor de curs
2.3Titularul activităţilor de seminar
2.4An de studiu III 2.5Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Licenţă
Pedagogie

Managementul instituţiilor şcolare
Lect. univ. dr. Nicoleta Rogoz
Drd. Tina Turiceanu (căs. Vrabie)
I 2.6Tip de evaluare M (P+E) 2.7Regimul
discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2
2 3.3.seminar/laborator
curs
3.4Total ore din planul de
56 din care: 3.5. curs 28 3.6.seminar/laborator
învăţământ
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................

ore
30
25
25
10
4
-

3.7Total ore studiu individual
3.8Total ore pe semestru
3.9Număr de credite

94
150
5

2
28

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C1. Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri
profesionale
ţintă
C1.5. Elaborarea proiectelor educaționale utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, modelele
instructiv-educative, principiile și metodologiile specifice proiectării pedagogice.
C3. Evaluarea programelor educaţionale
C3.3. Aplicarea metodologiilor, a tehnicilor și instrumentelor de bază specifice evaluării
rezultatelor obținute în diferite contexte educaâionale / de formare profesională continuă
C4. Managementul grupurilor şi al proiectelor educaţionale
C4.1. Abordarea managerială a programelor educaționale și de formare profesională prin
utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodologiei specifice managementului grupurilor
și proiectelor educaționale
C4.2. Interpretarea și explicarea diferitelor teorii, modele și contexte pedagogice din
perspectiva managementului educațional
C4.3. Aplicarea cunoștințelor de management privind gestionarea grupului școlar, organizarea
și utilizarea eficientă a resurselor din proiectele/programele educaționale, utilizarea de metode
și tehnici pentru rezolvarea unor situații de criză educațională
C4.4. Utilizarea metodelor standard de evaluare și de identificare a progreselor sau disfuncțiilor

Competenţe
transversale

de tip
managerial în desfasurarea activităților educationale cu tinerii/adulții și aborarea de soluții
optime pentru eficientizarea proceselor
C4.5. Crearea unor proiecte/programe educaționale privind organizarea eficientă a mediului de
învățare și a resurselor elaborate conform principiilor și funcțiilor specifice managementului
educațional
C6. Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice specialistului în științele
educației
C6.5. Dezvoltarea unor bune practici profesionale și participarea la elaborarea proiectelor de
cercetare, respectând principiile și normele metodologice specifice.
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul Utilizarea cunoștințelor de specialitate în activitățile de proiectare, implementare și evaluare a
general
planurilor de dezvoltare instituţională (PDI) şi a proiectelor educaționale
7.2.
La finalizarea cu succes a studiului acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
Obiectivele
•
Utilizeze aparatul conceptual și metodologic specific managementului instituţiilor şcolare
specifice
în elaborarea, implementarea și evaluarea unor planuri de dezvoltare instituțională (PDI) și a
unor proiecte educaționale;
•
Analizeze specificul comunicării în organizația școlară ca furnizor de servicii
educaționale;
•
Analizeze specificul unei activități manageriale caracteristice unui proces educațional
eficace și eficient;
•
Identifice strategii eficiente de adaptare şi colaborare cu reprezentanţii unor
instituţii/centre furnizoare de servicii educaţionale pentru persoane diferite (școlari, tineri sau
adulți);
•
Realizeze o analiză de nevoi pentru identificarea temelor relevante ale unui plan de
dezvoltare instituțională sau ale unui proiect educațional, prin raportare la beneficiari (copii,
părinți, adulți, profesori, reprezentanți ai comunității, etc.);
•
Realizeze tipuri de argumentări diferite pentru definirea problemei propuse spre analiză
în cadrul unui program/proiect educațional;
•
Exerseze tehnici de formulare a scopului și obiectivelor unui proiect
managerial/educațional, pe baza interpretării analizei de nevoi și a altor informații relevante;
•
Planifice ținte strategice, acțiuni, activități și subactivități pentru un plan de dezvoltare
instituțională și/sau pentru un proiect educațional, având în vedere resursele de timp și folosind
tehnici specifice (diagrama Gantt, analiza drumului critic);
•
Analizeze resursele (umane, materiale, etc.) necesare, respectiv disponibile pentru
implementarea unui proiect folosind tehnici specifice managementului de proiect (analiza SWOT,
analiza PEST(E));
•
Elaboreze o propunere de plan de dezvoltare instituţională, aplicând tehnici de
monitorizare și control specifice managementului;
•
Evalueze/Autoevalueze un plan de dezvoltare instituţională şi un proiect educațional pe
baza unor indicatori de evaluare (cantitativi și calititativi) coerent proiectați;
•
Analizeze modalitățile eficiente de diseminare/comunicare a rezultatelor implementării
unui plan de dezvoltare instituţională şi a unui proiect educațional.

8. Conţinut
8.1
Curs

1.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
Problematica managementului educațional: Prezentare
PPT. 4 ore; [1],[2],[3],[4],
conversația, [7],[11],[20],[21]
diferența dintre leadership și management Prelegerea,
educațional; raportul eficacitate-eficiență în problematizarea, studiul de
caz
instituția școlară.
Metode de predare

2.

Bazele managementului – concepte asociate: Prezentare PPT.Prelegerea, 2 ore; [1],[2],[3],[4],
[7],[11],[20],[21]
”autoritate”,
”putere”,
”răspundere”, conversația,
problematizarea, studiul de
”responsabilitate”.
caz

3.

Funcțiile managementului; categorii de
manageri, aptitudini și roluri specifice;
managementul autonom (self-management);
importanța elaborării proiectelor educaționale
pentru strategia de dezvoltare instituțională.

4.

Proiectul organizației - definirea strategiei.

5.

Analiza de nevoi: etape, instrumente pentru Prezentare PPT.Prelegerea, 2 ore; [1];[2],[3],[4],[5],
colectarea, analiza și interpretarea datelor. conversația, demonstrația, [6],[7],[8],[9],
explicația
[10],[13],[15],
Analiza PEST(E). Analiza SWOT.
[16][17],[18],[19]

6.

Viziunea și țintele strategice, obiective și Prezentare PPT.Prelegerea, 4 ore; [1];[2],[3],[4],[5],
conversația, demonstrația, [6],[7],[8],[9],
acțiuni concrete
explicația
[11],[20],[21]

7.

Proiectele
educaționale-tipuri
(formale/ Prezentare PPT.Prelegerea,
nonformale,
finanțate/nefinanțate,
în conversația, demonstrația,
parteneriat etc.). Etapele de elaborare a explicația
programului și proiectului educațional. Scopul
și obiectivele unui proiect. Tehnica SMART.

4 ore; [1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]

8.

Activități și subactivități ale unui proiect Prezentare PPT.Prelegerea,
educațional.
Anticiparea
rezultatelor conversația, demonstrația,
măsurabile ale unui proiect. Instrumente de explicația
management al timpului utilizate în cadrul unui
proiect (diagrama Gantt).

2 ore ; [1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]

9.

Implementarea unui proiect educațional. Prezentare
PPT.
conversația,
Tehnici de monitorizare și control. Factori de Prelegerea,
risc. Modalități de diseminare/comunicare a demonstrația, explicația
rezultatelor parțiale și finale ale implementării
unui plan de dezvoltare instituţională sau/ și
ale unui proiect educațional.

2 ore; [1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]

Prezentare PPT.Prelegerea,
conversația,
problematizarea, studiul de
caz

Prezentare PPT.Prelegerea,
conversația,
Proiectul
organizației
–
dimensiunea problematizarea, studiul de
operațională.
Proiectul
de
dezvoltare caz
instituțională în context educațional

4 ore; [1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]

4 ore; [1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19],[20],[21]

Bibliografie
Referinţe principale:
[1] *Institutul Român de Management Educațional (2003). Management educațional. Volume I-II, Editura
CDRMO, Iași.
[2] *Institutul de Științe ale Educației, Laboratorul Consiliere și Management educațional (2011). Planul de
dezvoltare instituțională (PDI)-un instrument al schimbării, București.
[3] Anghelache, Valeria (2012), Managementul schimbării educaționale, Iași:Ed.Institutul European
[4] Bush, Tony (2015). Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Editura Polirom, Iași.
[5] Gherguț, Alois (2007). Management general și strategic în educație. Ghid practic, Editura Polirom, Iași.

[6] Gherguţ, Alois, Ceobanu, Ciprian (2009). Elaborarea şi managementul proiectelor in serviciile educaţionale.
Ghid practic, Editura Polirom, Iaşi.
[7] Herkzynski, Ian (2006). Politicile educaționale și alocarea bugetară. Utilizarea eficientă a resurselor în
sistemul educațional românesc, Varșovia.
[8] Nica, Panaite, Itimescu, Aurelian (2004). Management. Concepte și aplicații,Editura Sedcom Libris, Iași.
[9] Zlate, Mielu (2004), Leadership și management, Iași: Ed. Polirom
Referinţe suplimentare:
[10] Agabrian, Mircea, Millea, Vlad (2005). Parteneriate școală-familie-comunitate, Editura Institutul European,
Iași.
[11] Boncu, Ștefan (2006). Negocierea și medierea. Perspective psihologice, Editura Institutul European, Iași.
[12] Bunăiașu, Claudiu Marian (2012). Elaborarea și managementul proiectelor educaționale. Editura
Universitară,
București,
disponibilă
on-line:
http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/
512c570035165Elaborarea_si_managementul_proiectelor_-_p._1-30.pdf.

[13] Lessel, Wolfgang (2007). Managementul proiectelor, Editura All, Bucureşti.
[14] Milan Sava Gabriel (2008). Managementul proiectelor educaționale, Editura Casa Corpului Didactic, Bacău.
[15] Mircea, Constantin (2009). Managementul proiectelor, Editura Bibliotheca.
[16] Mochal, Tom, Mochal, Jeff (2006). Lecţii de management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti.
[17] Nedelcu, Dumitru (2005). Managementul proiectelor, aspecte teoretice si practice, Editura Politehnium, Iaşi,
2005
[18] Newton, Richard (2007). Management de proiect - Pas cu pas, Editura Meteor Press, Bucureşti.
[19] Oprea, Dumitru (2001). Managementul proiectelor: teorie şi cazuri practice, Sedcom Libris, Iaşi.
[20] Pânișoară, Ion-Ovidiu (2004). Comunicarea eficientă. Ediția a II-a, revăzută și adăugită, Editura Polirom,
Iași.
[21] Voiculescu, Florea. (2004). Analiza resurse-nevoi şi managementul strategic, Editurs Aramis, Bucureşti.
Referințe bibliografice suplimentare pot fi anunțate studenților și pe parcursul semestrului.

8.2

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
Operaționalizarea conceptelor domeniului.
Prezentare PPT. Google 2 ore;
slides. Exercițiul, explicația, [1],[2],[3],[4],[5]
studiul de caz
Raportul management-leadership (aspecte Prezentare PPT. Google 4 ore;
slides.
Brainstorming-ul, [1],[2],[3],[4],[5]
generale de diferențiere conceptuală).
conversația
euristică,
2.1. Eficacitate-eficiență-criterii de evaluare a problematizarea, studiul de
caz, dezbaterea cu oponent
proiectelor
Seminar / Laborator

1.

2.

Metode de predare

2.2. Funcții ale managementului
2.3. Categorii de manageri și rolurile asociate
acestora
2.4. Comunicarea la nivel instituțional

3.

Elaborarea strategiei (misiune, obiective, Prezentare PPT.
Analiza
modalități strategice, etc.). Analiza strategiilor slides.

Google 4 ore;
SWOT, [1],[2],[3],[4],[5]

pe domenii (marketing, cercetare-dezvoltare, conversația
euristică,
problematizarea, studiul de
resurse umane, informațională, financiară)
caz, dezbaterea cu oponent
4.

5.

6.

7.

8.

Planul de dezvoltare instituțională. Structura Prezentare PPT. Google
slides Studiul de caz,
(analiza unor rapoarte de politici)
explicația, problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel, exercițiul
Planul de dezvoltare instituțională. Analiza de Prezentare PPT. Google
slides Studiul de caz,
nevoi; țintele strategice și acțiunile
explicația, problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel, exercițiul
Proiectul educațional. Argumentare, analiza Prezentare PPT. Google
slides Studiul de caz,
de nevoi, scop, obiective
explicația, problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel, exercițiul
Proiectul educațional. Activități și subactivități. Prezentare PPT. Google
Instrumente de management al timpului și al slides Studiul de caz,
explicația, problematizarea,
bugetului
exemplul,
demonstrația,
discuția Panel, exercițiul
Diseminarea/comunicarea rezultatelor parțiale Prezentare PPT. Google
și finale ale implementării unui plan de slides Studiul de caz,
dezvoltare instituţională sau/ și ale unui proiect explicația, problematizarea,
exemplul,
demonstrația,
educațional
discuția Panel, exercițiul

4 ore;
[1],[2],[3],[4],[5]

4 ore;[1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]
2 ore;[1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]
4 ore;[1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]
4 ore;[1];[2],[3],[4],[5],
[6],[7],[8],[9],
[10],[13],[15],
[16][17],[18],[19]

Bibliografie:
Referinţe principale:
[1] *Institutul Român de Management Educațional (2003). Management educațional. Volume I-II, Editura
CDRMO, Iași.
[2] *Institutul de Științe ale Educației, Laboratorul Consiliere și Management educațional (2011). Planul de
dezvoltare instituțională (PDI)-un instrument al schimbării, București.
[3] Bush, Tony (2015). Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale, Editura Polirom, Iași.
[4] Gherguț, Alois (2007). Management general și strategic în educație. Ghid practic, Editura Polirom, Iași.
[5] Gherguţ, Alois, Ceobanu, Ciprian (2009). Elaborarea şi managementul proiectelor in serviciile educaţionale.
Ghid practic, Editura Polirom, Iaşi.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Raportarea la competențele transversale și profesionale specifice programului de studii Pedagogie presupune
parcurgerea conținuturilor specifice acestei discipline. Analiza, proiectarea, implementarea și evaluarea
planurilor de dezvoltare instituțională și a proiectelor educaționale facilitează dezvoltarea unui comportament
de participare. Competențele profesionale de bază, specifice acestei discipline, permit interacțiunea cu mediul
mai larg al comunității astfel încât, prin aplicarea lor în colaborare cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale
sau formatorilor, să faciliteze legătura directă între mediul academic-mediul preuniversitar-piața munciiangajatori. Rezultatele implementării planurilor de dezvoltare instituțională și a proiectelor educaționale pot fi
valorificate la toate nivelele de decidență existente în comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

10.4Curs

10.5Seminar/ Laborator

Utilizarea adecvată a termenilor 1.
și
conceptelor
specifice
managementului de proiect;
2.
Aplicarea corectă a principiilor și
tehnicilor
specifice
managementului educațional și
de proiect.

Test docimologic (30%)

50%

Realizarea unui dicționar
cu
10
termeni
de
specialitate (existența a
minim
3
referințe
bibliografice
pentru
fiecare
termen
+
bibliografie
generală)
(20%)
produselor 1.Intervențiile în dezbatere la
evaluarea de seminar (inclusiv online)

Integrarea
prezentate la
parcurs
Coerența şi pertinența analizei
50%
planului
de
dezvoltare 2.Evaluare de parcurs și prin (30% analiza PDI,
instituțională
ales
(PDI) proiect
20% proiectul
(aprecierea
argumentării
educațional)
utilizate;
coerența
dintre Analiza
unui
plan
de
viziunea și țintele strategice ale dezvoltare instituțională (PDI)
acestuia, până la obiective și după criterii date;
acțiuni concrete;
aprecierea Realizarea
unui
proiect
corectitudinii/
adecvării educațional
corelat
unei
formulării
SMART
pentru componente din domeniile
finalitățile proiectului-strategice vizate de PDI
și operaționale;
aprecierea
modului de argumentare a Interevaluare
fezabilității
proiectului
(prin
modul de utilizare a resurselor
pentru
atingerea
țintelor
propuse; aprecierea gradului de
adecvare a acțiunilor/activităților
prin care se propune atingerea
țintelor);
Coerența dintre PDI și proiectul
educațional realizat (privind
finalitățile, activitățile, resursele,
evaluarea prin raportare la
indicatori cantitativi și calitativi,
etc.).
10.6Standard minim de performanţă
Realizarea unor analize conceptuale și criteriale a specificului legislației și a politicilor educaționale elaborate la
nivele diferite de decidență, în domeniul promovării talentelor și creativității.

Data completării
28.09.2021

Data avizării in departament

30.09.2021

Titular de curs
Lect.dr. Nicoleta Rogoz

Titular de seminar
Drd. Tina Turiceanu (căs. Vrabie)

Director de departament

Prof.dr. Alois Gherguț

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licenţă
Pedagogie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Educaţia adulţilor
2.2 Titularul activităţilor de curs
Lect. Dr. Magda-Elena Samoila
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Lect. Dr. Magda-Elena Samoila
2.4 An de studiu
3
2.5 Semestru
I
2.6. Tip de evaluare
E
2.8. Statutul academic al disciplinei: de specialitate
* OB – Obligatoriu / OP – Opţional
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5
curs

2.7 Regimul discipinei*

OB

2

3.3 seminar/laborator

2

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinare
Alte activităţi

ore
20
15
15
10
9

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

69
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)

4.1 De curriculum

Parcurgerea disciplinelor: Fundamentele pedagogiei, Teoria și
metodologia curriculumului, Teoria și metodologia instruirii,
Politici educaționale și sociale, Metodologia cercetării în științele
educației, Psihologia educației.

4.2 De competenţe

Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse

niveluri şi grupuri ţintă
Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice
specialistului in științele educației.
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Acces la resurse şi materiale bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet).

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Acces la resurse şi materiale bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet).

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C2. Realizarea programelor educaţionale
-Identificarea si utilizarea conceptelor, modelelor si strategiilor din educatie si formare în abordarea
procesuala a programelor educationale
-Explicarea si interpretarea situatiilor/
contextelor educationale / de formare continua si a metodelor de conversie a cunostintelor, abilitatilor,
atitudinilor în planuri/scenarii pedagogice de instruire/formare; corelarea teoriilor si modelelor
fundamentale ale invatarii cu situatii educationale specifice
-Aplicarea eficienta a principiilor si strategiilor didactice / de formare în
realizarea activitatilor educationale
-Utilizarea de criterii si metode standard pentru evaluarea calitatii teoriilor, modelelor, strategiilor
didactice si a procesului educational
-Elaborarea de programe educationale, scenarii didactice alternative si micro-proiecte de cercetareactiune în domeniul instruirii /formarii continue
C3. Evaluarea programelor educaţionale
-Identificarea si compararea teoriilor, modelelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor specifice
evaluarii educationale
-Analiza, interpretarea si explicarea rezultatelor obtinute în urma evaluarii
performanțelor la nivel individual si institutional
-Aplicarea metodologiilor, a tehnicilor si instrumentelor de baza specifice evaluarii rezultatelor obtinute
în diferite contexte educationale / de formare profesionala continua
-Utilizarea de criterii si metode standard de apreciere a calitatii /oportunitatii metodelor, instrumentelor
si proceselor de evaluare
-Realizarea unor strategii evaluative care sa includa instrumente / probe alternative de evaluare
diferentiata a rezultatelor proceselor de învatare
C4. Managementul grupurilor şi al proiectelor educaţionale
-Abordarea manageriala a programelor educationale si de formare profesionala prin utilizarea
adecvata a conceptelor, teoriilor si metodologiei specifice managementului grupurilor si proiectelor
educationale
-Interpretarea si explicarea diferitelor teorii, modele si contexte pedagogice din perspectiva
managementului educational.
-Aplicarea cunostintelor de management privind gestionarea grupului scolar, organizarea si utilizarea
eficienta a resurselor din proiectele/programele educationale, utilizarea de metode si tehnici pentru
rezolvarea unor situatii de criza educaționala
-Utilizarea metodelor standard de evaluare si de identificare a progreselor sau disfunctiilor de tip
managerial în desfasurarea activitatilor educationale cu tinerii/adultii si aborarea de solutii optime
pentru eficientizarea proceselor
-Crearea unor proiecte/programe educationale privind organizarea eficienta a mediului de învatare si

Competenţe
transversale

a resurselor elaborate conform principiilor si funcțiilor specifice managementului educational

CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere
ierarhice

7.2 Obiectivele
specifice

7.1 Obiectivul general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
-Identificarea și utilizarea conceptelor, modelelor si strategiilor didactice aplicabile în programele de
educația adulților;
-Explicarea si interpretarea situațiilor/ contextelor educaționale/ de formare continuă și a metodelor
de conversie a cunoștintelor, abilitătilor, atitudinilor în planuri/scenarii pedagogice de
instruire/formare; corelarea teoriilor si modelelor fundamentale ale învătării la vârsta adultă cu situatii
educationale specifice;
-Aplicarea principiilor si strategiilor didactice/ de formare la vârsta adultă în realizarea activitatilor
educationale formale și nonformale;
- Analiza, interpretarea, corelarea intra/interdisciplinara si aplicarea cunoasterii pedagogice în
programele didactice/ de formare destinate cursanților adulți, cu finalități în educația remedială
dobândirea competențelor profesionale, civice și dezvoltare personală.
- Analiza critică a relaţiei stabilită între educaţia adulţilor, educaţia permanentă, pedagogia socială,
pedagogia adulţilor, andragogie;
- Contextualizarea istorică și culturală a principalelor etape şi direcţii de afirmare a educaţiei adulţilor,
la nivel naţional şi internaţional;
- Analiza critică a teoriilor şi paradigmelor clasice și contemporane ale învăţării la vârsta adultă, prin
integrarea în contextul practicilor educaţionale curente;
- Elaborarea de programe educationale, scenarii didactice alternative si micro-proiecte de cercetareactiune în domeniul educației adulților.
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale
şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei contribuie la formarea unei culturi profesionale care permite cursanților să înțeleagă
evoluțiile și specificul profesiei didactice, să exercite în mod activ și eficient competențele în domeniul educaţiei
adulţilor, să contribuie la dezvoltarea unui parteneriat funcțional între diverse instituţii cu rol educativ.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Coerenta, relevanta si calitatea argumentării
răspunsurilor

10.5 Seminar/
Laborator

Demers
educațional
destinat
(proiectare, organizare, evaluare).

adulților

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
în nota finală
(%)

Evaluare scrisă - examen
(video-conferință)

50%

Evaluare formativă (trei teste
semestriale)

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Aplicarea conținuturilor și strategiilor didactice de predare-învățare-evaluare în contexte de învățare destinate
adulților, în acord cu epistemologia cunoașterii, finalitățile și motivația învățării la această vârstă.

Data completării,

Titular de curs,

Titular de seminar,

27.09.2021

Lect. dr. Magda-Elena Samoila

Lect. dr. Magda-Elena Samoila

Data avizării în departament
27.09.2021

Director de departament
Prof. dr. Alois Gherguț

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe ale educaţiei
Licenţă
Pedagogie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2.5 Semestru
3

Didactica ştiinţelor educaţiei
Prof. univ. dr. Stan Liliana
Prof. univ. dr. Stan Liliana
2.6 Tip de evaluare
5
E

2.7 Regimul disciplinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
curs
3.3. seminar/laborator
4
2
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
6
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

2
28
ore
24
24
28
14
4
94
150
6

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

Parcurgerea disciplinelor T. curriculumului, instruirii, evaluării şi a
celorlalte discipline pedagogice parcurse
Cunoaşterea aparatului conceptual fundamental al disciplinelor anterior
menţionate

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Resurse materiale necesare desfăşurării cursului (videoproiector,
computer conectat la Internet etc.)
Resurse materiale necesare desfăşurării activităţilor de seminar (cărţile
recomandate studenţilor/ lucrărilor/ studiilor, videoproiector, computer
conectat la Internet etc.)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă
- Utilizarea adecvată a cunoaşterii pedagogice în proiectarea activităţilor de educaţie si formare: concepte, etape,
modele, metode, tehnici şi scenarii alternative în proiectare; particularităţi psiho-sociale ale grupurilor
educaţionale; softuri educaţionale.
- Analiza, interpretarea, corelarea intra/interdisciplinară şi aplicarea cunoaşterii pedagogice în proiectarea
macro/mezo/micro a activităţilor educaţionale şi de formare profesională, precum şi a materialelor didactice.
- Adaptarea şi aplicarea principiilor şi modelelor de proiectare a activităţilor educaţionale /de formare
diferenţiate în funcţie de grupul ţintă.
- Adaptarea metodologiei de evaluare şi de raportare adecvată la norme, criterii şi standarde specifice în analiza
şi aprecierea calităţii proiectelor educaţionale .
- Elaborarea proiectelor educaţionale utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, modelele instructiv-educative,
principiile şi metodologiile specifice proiectării pedagogice.
C2. Realizarea programelor educaţionale
- Identificarea şi utilizarea conceptelor, modelelor şi strategiilor din educatţe şi formare în abordarea procesuală
a programelor educaţionale.
- Explicarea şi interpretarea situaţiilor/ contextelor educaţionale/ de formare continuă şi a metodelor de
conversie a cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor în planuri/scenarii pedagogice de instruire/formare; corelarea
teoriilor si modelelor fundamentale ale invăţării cu situaţii educaţionale specifice.
- Aplicarea eficientă a principiilor şi strategiilor didactice / de formare în realizarea activităţilor educationale.
- Utilizarea de criterii şi metode standard pentru evaluarea calităţii teoriilor, modelelor, strategiilor didactice şi a
procesului educational.
- Elaborarea de programe educaţionale, scenarii didactice alternative şi micro-proiecte de cercetare-acţiune în
domeniul instruirii /formarii continue.
C3. Evaluarea programelor educaţionale
- Identificarea şi compararea teoriilor, modelelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice evaluarii
educaţionale.
- Analiza, interpretarea şi explicarea rezultatelor obţinute în urma evaluării performanțelor la nivel individual şi
instituţional .
- Aplicarea metodologiilor, a tehnicilor şi instrumentelor de bază specifice evaluării rezultatelor obţinute în
diferite contexte educaţionale / de formare profesională continuă.
- Utilizarea de criterii şi metode standard de apreciere a calităţii /oportunităţii metodelor, instrumentelor şi
proceselor de evaluare.
- Realizarea unor strategii evaluative care să includa instrumente / probe alternative de evaluare diferenţiată a
rezultatelor proceselor de învăţare.

CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice

7.1. Obiectivul
general

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

Formarea capacitaţii şi a disponibilităţii cursanţilor de a diferenţia specificul predării – învăţării noţiunilor
domeniului ştiinţelor educaţiei prin raportare la ansamblul ştiinţelor socio-umane

7.2. Obiectivele specifice

La finalizarea studiului acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
- conceapă strategii didactice activ-participative diferenţiate pentru predarea – evaluarea conţinuturilor
vizate după categoriile posibile de beneficiari;
- utilizeze un ansamblu de metode/ tehnici de comunicare favorizante unei bune predări a conţinuturilor
ştiinţelor pedagogice.

8. Conţinut
8.1
1.

Curs

Metode de predare

Didactica ştiinţelor educaţiei – DŞE, ramură
a sistemului ştiinţelor educaţiei; DŞE didactică aplicată

Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia

2.

Abordarea interdisciplinară a domeniului
DŞE

Prelegerea, problematizarea,
studiul de caz, tehnici ale
metodologiei gândirii critice

3.

Categorii de beneficiari ai predării învăţării ştiinţelor educaţiei: nivelul liceal,
postliceal/ universitar, postuniversitar

4.

Contextualizarea principiilor pedagogice în
asimilarea curriculum-ului pedagogiei

Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz
Prelegerea, problematizarea,
studiul de caz, tehnici ale
metodologiei gândirii critice
Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz
Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Analiza finalităţilor predării-învăţării
noţiunilor pedagogice; studiu de caz –
nivelul liceal
Specificul conţinuturilor ştiinţelor educaţiei;
structura conţinuturilor prin raportare la
documentele în vigoare pentru nivelul liceal
Cercetarea pedagogică şi înnoirea
conţinuturilor ştiinţelor educaţiei / studiu
de caz pentru activităţile de formare
continuă
Analiza programelor şi manualelor liceale
în vigoare
Aspecte ale metodologiei didactice utilizate
în predarea – învăţarea conţinuturilor
pedagogice
Strategii moderne de predare: metodologia
gândirii critice, sistemul metodologic De
Bono etc.; posibilităţi de valorificare în
cadrul studiului ştiinţelor educaţiei.

11.

Probleme ale evaluării conţinuturilor
pedagogice

12.

Probleme ale evaluării conţinuturilor
pedagogice

Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz
Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz
Prelegerea, problematizarea,
studiul de caz, tehnici ale
metodologiei gândirii critice
Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz
Prelegerea, problematizarea,
studiul de caz, tehnici ale
metodologiei gândirii critice
Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

2h/ 1.3.5.6

2h/ 1.2. 3.5.6.11

2h/ 1.2. 3.5.6

2h/ 1.3.5.6.2

2h/ 1.3.5.6.4.8

2h/ 1.3.5.6.4.7

2h/ 1.3.5.6.4

2h/ 1.3.5.6

2h/ 1.3.5.6.9.10

2h/ 1.3.5.6.9.10.

2h/ 1.3.5.6.8

2h/ 1.3.5.6.8

13.

14.

8.2

Probleme ale proiectării conţinuturilor
pedagogice
Profilul deontologic al profesorului de ştiinţe
ale educaţiei.

Seminar / Laborator

Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz
Prelegerea, conversaţia,
demonstraţia, explicaţia, studiul
de caz

Metode de predare

2h/ 1.3.5.6.8

2h/ 1.3.5.6.8.9

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Didactica ştiinţelor educaţiei – DŞE, ramură
a sistemului ştiinţelor educaţiei;analiza a
două sisteme de organizare a sistemului
ştiinţelor educaţiei: E. Joiţa, I. NegreţDobridor
Sistemul ştiinţelor de interacţiune a DŞE –
ştiinţe complementare; abordarea
interdisciplinară a domeniului
Profesorul de pedagogie eficient – principii
ale acţiunii eficiente. Profilul deontologic al
profesorului de ştiinţe ale educaţiei.
Corelarea principiilor didactice cu
categoriile de beneficiari ai actului predării
conţinuturilor: contextualizarea principiilor
pedagogice în asimilarea curriculum-ului
pedagogiei
Analiza finalităţilor predării-învăţării
noţiunilor pedagogice; studiu de caz –
nivelul liceal – studiul documentelor
curriculare în vigoare
Specificul conţinuturilor ştiinţelor educaţiei;
studiul documentelor curriculare în vigoare
pentru nivelul liceal
Cercetarea pedagogică şi înnoirea
conţinuturilor ştiinţelor educaţiei / studiu
de caz pentru activităţile de formare
continuă prin raportare la oferta de formare
a unor case ale corpului didactic din
România
Programele şi manualele de pedagogie
liceale în vigoare – studiul documentelor
Programele şi manualele de pedagogie
liceale în vigoare – studiul documentelor
Posibilităţi de valorificare a strategiilor
moderne de predare în cadrul studiului
ştiinţelor educaţiei; exemplificări/ simulări
corelat cu practica pedagogică de la Liceul
Pedagogic
Posibilităţi de valorificare a strategiilor
moderne de predare în cadrul studiului
ştiinţelor educaţiei; exemplificări/ simulări

Exerciţiul, problematizarea,
conversaţia euristică

2h/ 1.3.5.6

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.2. 3.5.6.11

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.2. 3.5.6

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.3.5.6.2

Exerciţiul, problematizarea,
explicaţia, modelarea didactică,
demonstraţia

2h/ 1.3.5.6.4.8

Studiul documentelor şcolare –
problematizare, explicaţie

2h/ 1.3.5.6.4.7

2h/ 1.3.5.6.4
Studiul documentelor şcolare –
problematizare, explicaţie

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.3.5.6

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.3.5.6.9.10

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz
Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.3.5.6.9.10.

2h/ 1.3.5.6.8

corelat cu practica pedagogică de la Liceul
Pedagogic
12.

13.

14.

Probleme ale evaluării conţinuturilor
pedagogice; studii de caz
Probleme ale proiectării conţinuturilor
pedagogice; realizare de aplicaţii pentru
conceperea planificării anuale şi
semestriale/ proiectarea opţionalelor
Probleme ale proiectării conţinuturilor
pedagogice; realizare de aplicaţii pentru
proiectarea unităţilor de învăţare, a lecţiilor,
a altor categorii de activităţi

Studiul documentelor şcolare –
problematizare, explicaţie

2h/ 1.3.5.6.8

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.3.5.6.8

Problematizarea, explicaţia,
studiul de caz

2h/ 1.3.5.6.8.9

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi
angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile însuşite în cadrul disciplinei DŞE constituie o structură conceptuală fundamentală solicitată bunei manifestări
şi inserţii profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior, specializarea Pedagogie. Fundamentele deţinute vor
permite ulterioare extinderi, lărgiri ale culturii psihopedagogice legate de învăţarea conţinuturilor pedagogice, adaptări
oportune la solicitări viitoare, indiferent de direcţia exprimării lor: angajatori/ comunitate, asociaţii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
- Să operaţionalizeze conceptele
fundamentale ale disciplinei.
- Să utilizeze conceptele cheie
ale domeniului în explicarea
proceselor educaţionale.

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Observarea sistematică a
studenţilor la cursuri.
Autoevaluarea.

50%

Probe orale, scrise şi practice
pentru verificarea
cunoştinţelor şi abilităţilor.
10.5 Seminar/ Laborator
Observarea sistematică a
studenţilor la seminarii si
cursuri.
Autoevaluarea.
1.6 Standard minim de performanţă: Parcurgerea activităţilor didactice în proporţie de 50 %
- Să configureze reţele
argumentative de tip pedagogic.
-Să realizeze conexiuni valide
între teoria pedagogică şi
practica educaţională.

Data completării
24. 09. 2021

Data avizării în departament
2021

50%

Titular de curs

Titular de seminar

Prof. univ. dr. Liliana Stan

Prof. univ. dr. Liliana Stan

Director de departament
Prof. univ. dr. Alois Gherguț

