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
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

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Master
Politici și management în educație

Politica și managementul curriculumului
Prof.univ.dr.Carmen Crețu
Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz
2.7 Regimul
3 2.6 Tip de evaluare
EVP
disciplinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
2
din care:3.2 curs
3.3.seminar/laborator
3.4Total ore din planul de învăţământ
48
24
din care:3.5. curs
3.6.seminar/laborator
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...................................

2
24
ore
26
26
32
14
4
-

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

102
150
6

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

-

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

Acces la resurse materiale și bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet pentru accesarea site-urilor și a
bazelor de date relevante pentru curs)
Acces la resurse materiale și bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet pentru accesarea site-urilor și a
bazelor de date relevante pentru seminar)

Competenţe profesionale

CP1.Operaționalizarea aparatului conceptual și metodologic al disciplinei.
CP2.Dezvoltarea capacității de analiză multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale, a
reformelor educaţionale şi a impactului acestora, utilizând metode cantitative şi calitative,tehnici şi
instrumente specifice.
CP3.Abilitarea în analiza comparată a politicilor şi managementului educaţionale sectoriale
(curriculum, dezvoltare profesională, finanţare, calitate, etc.) la nivelele instituţional, naţional şi
internaţional.
CP4.Evaluarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale.
CP5.Identificarea, utilizarea şi dezvoltarea, în medii virtuale, a resurselor de management, leadership
şi guvernanţă educaţionale.
CP6.Implicarea în elaborarea unor proiecte și rapoarte de cercetare sau de analiză a politicilor
educaţionale.
CP7.Familiarizarea cu literatura relevantă pentru politicile și managementul educaţional.
CP8.Crearea unui profil profesional specific analistului de politici, management şi leadership
educaţional, prin integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor profesionale specifice.
CP9. Exersarea gândirii critice şi reflective asupra proceselor de guvernanţă educaţională.
CP10. Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, prin schimbul de experienţă şi diseminarea bunelor
practici în şcoli, universităţi şi comunităţi educaţionale diverse.

Competenţe
transversale

CT1.Identificarea surselor bibliografice relevante disponibile în baze de date electronice.
CT2.Exersarea competențelor lingvistice, în special cele de limbă engleză.
CT3.Dezvoltarea capacităților de lucru în echipă multidisciplinară și pe diferite paliere i ierarhice.
CT4.Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la
dinamica contextului social.

7.1. Obiectivul
general

Utilizarea cunoștințelor de specialitate în realizarea analizelor criteriale și a programelor de
management al proiectelor de politici curriculare.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
•
Opereze cu principalele concepte specifice politicii şi managementului curriculum-ului.
•
Sistematizeze problematica generală a politicii si managementului curriculum-ului.
•
Aplice metodologia de analiză a politicii curriculum-ului.
•
Utilizeze abilitățile de management al proiectelor curriculare pentru contexte educationale
diverse.
•
Dezvolte competenţe de analiză, proiectare şi consiliere în domeniul curriculum-ului.
•
Analizeze reformele curriculare din învăţământul românesc, european, dar şi din context
international.
•
Exerseze analize comparate.
•
Proiecteze stategii de management ale unui proiect curricular.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Curriculum ca text politic

Prezentarea PPT. Prelegerea.
Conversația.Explicația

2 ore;
[1],[2],[4],[5],[6],[7],[10]

2.

Curriculum
instituţionalizat.
Impactul politicilor educaționale
în evoluţia istorică a teoriei şi

Prezentarea PPT.
Prelegerea.Conversația.Explicația

2 ore;
[1],[2],[4],[5],[6],[7],[10]

(ore şi referinţe bibliografice)

metodologiei curriculum-ului (I)

3.

4.

5.

Curriculum
instituţionalizat.
Impactul politicilor educaționale
în evoluţia istorică a teoriei şi
metodologiei curriculum-ului (II)
Reforma
curriculum-ului
în
Romania
–
elaborare,
implementare şi evaluare. Studiul
de impact al implementării
reformei (I)
Reforma
curriculum-ului
în
Romania
–
elaborare,
implementare şi evaluare. Studiul
de impact al implementării
reformei (I)

Prezentarea PPT.
Prelegerea.Conversația.Explicația.
Problematizarea

2 ore;
[1],[2],[4],[5],[6],[7],[10]

Prezentarea PPT.
Prelegerea.Demonstrația.
Problematizarea

2 ore;
[1],[2],[4],[5],[6],[7],[10]

Prezentarea PPT.
Prelegerea.Demonstrația.
Problematizarea

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9],[10]
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9],[10],[11],[12],[13]
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10],[11],[12],[13]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[8],[9][10]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10],[11]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],
[10],[11]

6.

Modele ale curriculum-ului cu
impact în practica educaţională
actuală

Prelegerea.Conversația.
Problematizarea

7.

Metodologia analizei
curriculare (I)

politicilor

Prelegerea.Conversația.
Problematizarea. Studiul de caz

8.

Metodologia analizei
curriculare (II)

politicilor

Prelegerea.Conversația.
Problematizarea. Studiul de caz

9.

Schimbare
curriculum

stabilitate

in

Prezentarea PPT.
Prelegerea.Explicația.Conversația

10.

Elemente
de
proiectare
schimbărilor curriculare (I)

a

Prelegerea.Conversația.
Problematizarea

11.

Elemente
de
proiectare
schimbărilor curriculare (II)

a

şi

Prelegerea.Conversația.
Problematizarea

12.

Educaţia globală şi curriculum

Prelegerea.Conversația.
Problematizarea. Studiul de caz

13.

Managementul
curricular (I)

proiectului

Prelegerea.Conversația.
Demonstrația.Problematizarea

14.

Managementul
curricular (II)

proiectului

Prelegerea.Conversația.
Demonstrația.Problematizarea

Bibliografie
Referinţe principale:
[1]Creţu, C. (2021), Politica și managementul curriculum-ului, Curs pe suport electronic.
[2]Juang, Y.R., Liu, T.C., Chai, T.W. (2005), Web-based Performance Support System for School-based
Curriculum Development: SBCDSS, ComSIS Vol.2, No.2,pp.37-64.
[3]Husen, T., Postlethwaite,T.N.[ Eds.-in chief] (1994), The Internatinal Enciclopedia of Education, Second
Edition, Great Britain: Ed.Pergamon, vol. 2, 5, 8.
[4]Levin, B. (2008), Curriculum policy and the politics of what should be learned in school. În Connelly, He şi
Phillion (eds.), The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction, pp.7-23.
[5]Marsh, C.J. (2009), Key Concepts for Understanding Curriculum, Forth Edition.
[6]Pinar, F. W.(coord.)(2002), Understanding curriculum. Peter Lang, NY.
[7]Priestley, M. (fa), Global Discourses and National Reconstruction: the impact of globalization on

curriculum policy.
[8]Smith, G.D.(2003)Curriculum and Teaching Face Globalization. ÎnPinar, W.E. (ed), International
Handbook of Curriculum Research, pp.35-53.
[9]Journal of Curriculum Studies (studiile recomandate le curs).
Referinţe suplimentare:
[1]Marsh, C.J. (2005), How School-Based Curriculum Development (SBCD) can facilitate Curriculum
Differentiation.
[2]Marsh, C.J., Heng, M.A., (fa), Understanding Commonalities between School-Based Curriculum
Development (SBCD) and Curriculum Differentiation (CD).
[1]Morris, P., Adamson, B. (2010) Curriculum, Schooling and Society in HongKong.
Observaţii
8.2 Seminar / Laborator
Metode de predare
(ore şi referinţe bibliografice)

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Exerciţii de operaţionalizare a
aparatului conceptual curricular
Specificul și rolul consilierii
curriculare pentru dezvoltarea de
politici educaționale
Analiză criterială a documentelor
legislative și curriculare (I)
Analiză criterială a documentelor
legislative și curriculare (II)
Proiectarea curriculum-ului în
acord cu specificul modelelor
curriculare
contemporane
(constructivismul) (I)
Proiectarea curriculum-ului în
acord cu specificul modelelor
curriculare
contemporane
(constructivismul) (II)
Reforma curriculum-ului: studii de
caz
naţionale
(perspectiva
internaţională
şi
perspectiva
europeană) (I)
Reforma curriculum-ului: studii de
caz
naţionale
(perspectiva
internaţională
şi
perspectiva
europeană) (II)
Reforma curriculum-ului: studii de
caz
naţionale
(perspectiva
internaţională
şi
perspectiva
europeană) (III)
Dezvoltarea curriculum-ului în
contextul globalizării.Organizarea
curriculum-ului

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.
Studiul
de
caz.
Problematizarea
Prezentarea PPT. Studiul de caz.
Metodele de simulare (joc de rol).
Explicația
Google slides. Exercițiul. Studiul
de caz. Problematizarea
Exercițiul.
Studiul
Problematizarea

de

caz.

2 ore;
[2],[3],[4],[5],[7],[9]
2 ore;
[2],[3],[4],[5],[7],[9]
2 ore;
[2],[3],[5],[7],[9],[15],[16]
2 ore ;
[2],[3],[5],[7],[9],[15],[16]

Studiul de caz. Problematizarea.
Explicația. Exercițiul

2 ore ;
[2],[3],[5],[6],[7],[9],[15]

Studiul de caz. Problematizarea.
Explicația. Exercițiul

2 ore ;
[2],[3],[5],[6],[7],[9],[15]

Prezentarea PPT. Discuția Panel.
Studiul
de
caz.
Exemplul.
Problematizarea. Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15]

Prezentarea PPT. Discuția Panel.
Studiul
de
caz.
Exemplul.
Problematizarea. Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15]

Discuția Panel. Studiul de caz.
Exemplul.
Problematizarea.
Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15]

Problematizarea. Studiul de caz

11.

Politici curriculare dezvoltate în
România

Problematizarea. Studiul de caz

12.

Analiza reformei curriculum-ului
din învăţământul românesc (I)

Problematizarea. Studiul de caz

2 ore;
[1],[2],[3],[5],[7],[9],[10],
[18],[19]
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
[10],[12],[16],[17],[18],
[19]
2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
[10],[12],[16],[17],[18],

[19]

13.

Analiza reformei curriculum-ului
din învăţământul românesc (II)

Google slides. Prezentarea PPT.
Problematizarea. Studiul de caz

14.

Curriculum la decizia
Curriculum diferenţiat

Problematizarea. Studiul de
caz.Exercițiul

şcolii.

2 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
[10],[12],[16],[17],[18],
[19]
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[8],
[9],[10],[12],[13],[14],
[16],
[17],[18],[19]

Bibliografie
[1]CEDEFOP (2012), Curriculum Reform in Europe.The impact of learning outcomes,
Luxembourg:Publication Office of the European Union
[2]Crețu, C.(2014), Politica și managementul curriculum-ului. Curs suport electronic
[3]Crețu, C.(2013), Teoria şi metodologia curriculum-ului. Curs pe suport electronic.
[4]Creţu, C.(2003), Semnificaţii pedagogice şi de politică educaţională ale studiului de impact a
implementării reformei curriculare „Şcoala la răscruce, www.cedu.ro/colocvii.
[5]Crețu, C. (2000), Teoria curriculum-ului și conținuturile educației,Iași:Ed. Universității „Al.I.Cuza”.
[6]Johnson,S.P.(2010),Neoconstructivism.The new science of cognitive development, Oxford
University Press
[7]Kattington, L.E.(2010), Handbook of curriculum development.New York:Nova Science publishers,
Inc.
[8]Osborn, J., Dillon, J. (2010), Good practice in science teaching. What researc has to say. Open
University Press, New York1î
[9]Pinar, W.E.(2003), International Handbook of Curriculum Research.Mahwah, New Jersey,
London:Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
[10]Stromquist, N. P., Monkman, K.(2000), Defining globalization and assessing its implications on
knowledge and education. În Stromquist, N.P., Monkman, K., (eds), Globalization and Education:
Integratio n and Contestation Across Cultures, pp.3-25.
[11]UNESCO (2004)Differentiated Curriculum: Putting It Together, pp.87-108. In Changing Teaching
Practices using curriculum differentiationto respond to students’ diversity.
[12]Vlăsceanu, L.(coord.) (2002),Şcoala la răscruce, Iași: Ed. Polirom.
[13]Westburry, I. (2008), Making curricula. Why do states make curricula, and how?, În Connelly, He
şi Phillion (eds.), The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction, pp. 45-65.
[14]Welner, K.G., Oakes, J.(2008), Structuring curriculum. Technical, normative, and political
considerations. În Connelly, He şi Phillion (eds.), The SAGE Handbook of Curriculum and Instruction.
[15]www.edu.ro (documente recomandate la curs).
[16]www.ise.ro
[17]www.rocnee.eu
[18]www.oecd.org (documente recomandate la curs).
[19]www.eurydice.org (documente recomandate la curs).

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Raportarea lacompetențele transversale și profesionale presupune parcurgerea conținuturilor specifice
acestei discipline. Analiza, evaluarea, proiectarea și aplicarea programelor de proiecte pentru domeniul
politicilor curriculare au impact asupra deciziilor pe nivele diferite :instituțional, local/regional, național și
internațional. 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, să faciliteze legătura directă între mediul academic-piața muncii-angajatori. Rezultatele
implementării programelor de politici educaționale curriculare pot fi valorificate la toate nivelele de decidență

existente în comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Identificarea
și
analiza
succintă
a
principalelor
schimbări
curriculare
(minimum
3)
din
învățământul
românesc
(consultarea LEN, 2011, cu
10.4 Curs
variantele
reactualizate,
documente
de
politici
curriculare ISE, etc.)
(format Word, aprox. 10
pagini,
temă
pregătită
individual)
Realizarea unei prezentări
care
cuprinde
analiza
aspectelor
relevante
ale
10.5 Seminar/
politicilor curriculare dintr-un
Laborator
sistem de învățământ
(format PPT; temă pregătită
în grupe de 2-maximum 4
studenti)
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

ONLINE - Proiect (predat
pe platforma Moodle și
email)

50%

ONLINE
Proiect
(prezentat pe platforma
Webex și predat pe
Moodle și email)

50%

Realizarea unor analize criteriale pertinente a documentelor de politici curriculare, precum și proiectarea
programelor de management al proiectelor pe domeniul politicilor curriculare.

Data completării

Titular de curs
Prof.univ.dr.Carmen Crețu

Titular de seminar
Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz

28.09.2021

Data avizării în departament

30.09.2021

Director de departament
Prof.dr. Alois Gherguț

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
II 2.5Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Master
Politici și Management în Educație

Politici educaționale de promovare a talentelor și creativității
Prof.dr. Carmen Crețu
Lect.dr. Nicoleta Rogoz
I 2.6Tip de evaluare
EVP 2.7Regimul
discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1Număr de ore pe săptămână
3 din care: 3.2
2 3.3.seminar/laborator
curs
3.4Total ore din planul de
42 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
40
30
24
10
4
-

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

108
150
6

1
14

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe CP1.Operaționalizarea aparatului conceptual și metodologic al disciplinei.
profesionale CP2.Dezvoltarea capacității de analiză multicriterială a sistemelor de învăţământ
naţionale, a reformelor educaţionale şi a impactului acestora, utilizând metode
cantitative şi calitative,tehnici şi instrumente specifice.
CP3.Abilitarea în analiza comparată a politicilor şi managementului educaţionale
sectoriale (curriculum, dezvoltare profesională, finanţare, calitate, etc.) la nivelele
instituţional, naţional şi internaţional.
CP4.Evaluarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei
educaţionale.
CP5.Identificarea, utilizarea şi dezvoltarea, în medii virtuale, a resurselor de
management, leadership şi guvernanţă educaţionale.
CP6.Implicarea în elaborarea unor proiecte și rapoarte de cercetare sau de analiză a
politicilor educaţionale.
CP7.Familiarizarea cu literatura relevantă pentru politicile și managementul
educaţional.

CP8.Crearea unui profil profesional specific analistului de politici, management şi
leadership educaţional, prin integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor
profesionale specifice.
CP9. Exersarea gândirii critice şi reflective asupra proceselor de guvernanţă
educaţională.
CP10. Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, prin schimbul de experienţă şi
diseminarea bunelor practici în şcoli, universităţi şi comunităţi educaţionale diverse.
Competenţe
transversale

CT1.Identificarea surselor bibliografice relevante disponibile în baze de date
electronice.
CT2.Exersarea competențelor lingvistice, în special cele de limbă engleză.
CT3.Dezvoltarea capacităților de lucru în echipă multidisciplinară și pe diferite paliere
ierarhice.
CT4.Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor
profesionale la dinamica contextului social.

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1.
Utilizarea cunoștințelor în analiza, conceperea și evaluarea proiectelor și rapoartelor
Obiectivul
de politici educaționale de promovare a talentelor.
general

7.2.
Obiectivele
specifice

La finalizarea cu succes a studiului acestei discipline, studenții masteranzi vor fi
capabili să:
•
Utilizeze aparatul conceptual și metodologic al disciplinei
•
Dezvolte capacităţi de analiză şi evaluare a programelor și proiectelor
legislative și educaționale la nivelele naţional şi internaţional
•
Analizeze comparativ politici educaţionale la nivelele instituţional, naţional şi
internaţional
•
Exerseze metodologii de evaluare a rezultatelor implementării proiectelor de
politică educaţională prin raportare la indicatori de bază
•
Realizeze exerciții de elaborare a unor proiecte și programe de promovare a
talentelor și creativității.

8. Conţinut
8.1
Curs

1.

Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
Obiectul de studiu al politicilor de promovarea Prelegerea cu suport 2 ore ;
Power Point. Conversația [1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
talentelor.
euristică.
Problematica generală a psihopedagogiei
talentelor.
Metode de predare

Problematica generală a Managementului
talentelor din perspectiva HRM.
2.

Prejudecăţi, obstacole şi iniţiative la nivelul Prelegerea cu suport 2 ore ;
Power Point. Conversația [1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
politicilor educaţionale.
euristică. Studiul de caz

3.

4.

Structuri organizaţionale de cercetare-acțiune Prelegerea cu suport
Power Point. Studiul de
instituite la nivel internaţional.
caz
Structuri organizaţionale și bune practici de Prelegerea cu suport
promovare a talentelor
instituite la nivel Power Point. Studiul de
caz
național guvernamental.

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]

5.

Structuri organizaţionale și bune practici de Prezentare cu suport 2 ore ;
promovare a talentelor
instituite la nivel Power Point și dezbatere [1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
panel
național neguvernamental (I).

6.

Structuri organizaţionale și bune practici de Prelegerea cu suport 2 ore ;
promovare a talentelor
instituite la nivel Power Point. Studiul de [1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
caz
național neguvernamental (II).

7.

Inițiative legislative de promovare a talentelor Studii de caz
în Europa. Demers istoric.

8.

Inițiative legislative de promovare a talentelor Prezentare și dezbatere 2 ore ;
panel
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
în SUA, Australia, Japonia, Israel.

9.

Tradițiile de promovare
România. Demers istoric.

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8],
[9]

în Prelegerea cu suport 2 ore ;
Power
Point. [1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
Problematizarea.
10. Inițiative actuale de cultivare și promovare a Problematizarea. Studiul 2 ore ;
de caz
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
talentelor în România.
a

talentelor

11. Mobilitatea și migrația talentelor.

Prelegerea cu suport 2 ore ;
Power
Point. [1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
Problematizarea.
12. Managementul programelor de promovare a Prelegerea.
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
talentelor. Proiectare-implementare-evaluare
(I).
13. Managementul programelor de promovare a Prezentare și dezbatere 2 ore ;
talentelor. Proiectare-implementare-evaluare panel
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
(II).
14. Curs recapitulativ.
Conversație.
2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[ 6],[7],[8]
Bibliografie
Referinţe principale:
[1] Cretu, C., (2021) Politici educationale de promovare a talentelor. Curs pe suport electronic.
[2] Cretu, C., (2020) Psihopedagogia talentelor. Curs pe suport electronic.
[3] Eurydice, 2006, Provision for gifted in EU, search with google (Poate fi găsit și în limba română cu
titlul: Eurydice, 2006, Măsuri educaţionale specifice pentru promovarea tuturor formelor de excelenţă
în şcolile din Europa).
Referinţe suplimentare:
[4] Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. F. – (2000) – International Handbook of

Giftedness and Talent, Pergamont Press, Oxford, Ediţia a II-a (studiile recomandate la curs)
Jurnale
[5] Journal for the education of the Gifted
[6] Roeper Review-a Journal on Gifted Education
[7] Gifted Child Quaterly
[8] Journal of High Ability Studies
[9] Journal of the European Honors Council
Observaţii
(ore şi referinţe
bibliografice)
1. Operaționalizarea conceptelor domeniului. Suport PPT. Aplicații 2 ore;
Reprezentările studenţilor despre politicile şi google slides. Exercițiul, [1],[2],[3],[4]
practicile educaţionale de promovare a explicația, studiul de caz
talentelor în RO. Exerciții de operaționalizare a
termenilor specifici domeniului
2. Analiza documentelor legislative din România Suport PPT. Aplicații 2 ore;
în domeniul promovării talentelor şi creativităţii. google slides. Analiza [1],[2],[3],[4],[5],
Extrase din Legea Educației Naționale-RO SWOT, brainstorming-ul, [6],[7],[8],[9]
conversația
euristică,
(2011). Iniţiative în cercetarea din domeniul
problematizarea, studiul
politicilor educaţionale, la nivelul membrilor de caz, dezbaterea cu
asociaţiilor şi fundaţiilor de profil (ECHA- oponent
European Council for High Ability; WCGTCWorld Council for Gifted and Talented
Children)

8.2

Seminar / Laborator

Metode de predare

3.

Analiza documentelor legislative în domeniul
promovării talentelor şi creativităţii
din
legislația altor ţări (SUA, Japonia, Israel,
Singapore, Olanda, Franţa, Germania, Spania,
Anglia, Austria, Polonia, Slovenia, etc.).
Programe și proiecte educaţionale, centre de
cercetare în domeniul politicilor educaţionale
de promovare a talentelor (I)

Conversația
euristică, 2 ore;
problematizarea, studiul [1],[2],[3],[4],[5],
de caz, dezbaterea cu [6],[7],[8],[9]
oponent

4.

Analiza documentelor legislative în domeniul
promovării talentelor şi creativităţii din
legislația altor ţări (SUA, Japonia, Israel,
Singapore, Olanda, Franţa, Germania, Spania,
Anglia,
Austria,
Polonia,
Slovenia,
etc.).Programe și proiecte educaţionale, centre
de
cercetare
în
domeniul
politicilor
educaţionale de promovare a talentelor (II)

Studiul de caz, explicația, 2 ore;
problematizarea,
[1],[2],[3],[4],[5],
exemplul, demonstrația, [6],[7],[8],[9]
discuția Panel

5.

Proiect de program la nivel instituţional. Plan Exercițiul, studiul de caz, 4 ore;
[1],[2],[3],[4],[5],
de management al proiectului după o schemă explicația,
problematizarea,
[6],[7],[8],[9]
oferită la curs
exemplul, demonstrația,
discuția Panel

ONG-uri din RO. Prezentare generală. Studiu
de caz: ROTALENT – istorie, programe şi
proiecte dezvoltate, activităţi de succes,
oportunităţi de colaborare
Bibliografie:
6.

Studiul de caz, explicația, 2 ore;
problematizarea,
[1],[2],[3],[4],[5],
exemplul, demonstrația, [6],[7],[8],[9]
discuția Panel

Referinţe principale:
Cretu, C., (2021) Politici educationale de promovare a talentelor. Curs pe suport electronic.
Referințe suplimentare:
[1] Monks, F.J., Pfluger, R. (eds.)(2005), (2010), Gifted education in 21 European Countries:
Inventory and Perspective, Berlin and Nijmegen: BMBF
[2] Wolfensberger, M.V.C. (2012), Teaching for Excellence. Honors Pedagogies reavealed,
Munster:WAXMANN
[3] Extrase din legislaţiile sistemelor naţionale de învăţământ recomandate la seminar
[4] Documentare pe tematica seminariilor de pe websites: www.world-gifted.org- World Council for
Gifted and Talented Children (WCGTC); http://www.echa.info/- European Council for High Ability
(ECHA);
[6] www.nswagtc.org.au Association for Gifted & Talented Children: Gifted &Talented Education
Policies.
[7] www.nagc.org/GiftedByState.aspx National Association for Gifted Children (US, Washington, DC)
[8] http://www.davidsongifted.org/Search-Database/entry/R13386 (New South Wales, Australia)
[9] www.rotalent.org (RO, Iași)

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Raportarea la competențele transversale și profesionale presupune parcurgerea conținuturilor
specifice acestei discipline. Conceperea, proiectarea, evaluarea și diseminarea specificului legislativ
și a rapoartelor de politici dezvoltate în domeniul politicilor educaíonale de promovare a talentelor și
creativității au impact asupra deciziilor pe nivele diferite:instituțional, local/regional, național și
internațional. Competențele profesionale de bazã, specifice acestei discipline, permit interacțiunea cu
mediul mai larg al comunitãții astfel încât, prin aplicarea lor în colaborare cu reprezentanți ai
asociațiilor profesionale, sã faciliteze legãtura directã între mediul academic-mediul preuniversitarpiața muncii-decidenți politici. Rapoartele de politici educaționale pot fi valorificate la toate nivelele de
decidențã existente în comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Corectitudinea
utilizării
terminologiei de specialitate;
Utilizarea etapelor de analiză
a unui raport de politici;
Argumentarea
importanței
analizei rapoartelor de politici
educaționale la nivel național
și internațional.
10.5Seminar/ Laborator Prezentarea documentatã a
10.4Curs

10.2 Metode de evaluare
Proiect de program
educațional de promovare
a talentelor și creativității.

Studiu

de

10.3 Pondere în
nota finală (%)
50%

caz-Analiza 50%

unei teme (individual sau pe specificului legislației și a
grupe)
politicilor
educaționale
dintr-un
sistem
de
învățământ, dezvoltate pe
domeniul
talentelor
și
creativității.
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

Titular de curs
Prof.dr.Carmen Crețu

Titular de seminar
Lector. Dr. Nicoleta Rogoz

Data avizării in departament

Director de departament

30.10.2021

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
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

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Master
Politici și management în educație

Practica de cercetare
Conf.univ.dr. Adrian Labăr
Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz
3 2.6 Tip de evaluare
EVP

2.7 Regimul disciplinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
3.6. seminar/laborator
curs
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
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

3
36
ore
35
35
20
20
4
114
150
6

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Acces la resurse materiale și bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet pentru accesarea site-urilor și a
bazelor de date relevante pentru seminar)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
CP1.Operaționalizarea aparatului conceptual și metodologic al disciplinei.
CP2.Dezvoltarea capacității de analiză multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale, a
reformelor educaţionale şi a impactului acestora, utilizând metode cantitative şi calitative,tehnici şi
instrumente specifice.
CP3.Abilitarea în analiza comparată a politicilor şi managementului educaţionale sectoriale
(curriculum, dezvoltare profesională, finanţare, calitate, etc.) la nivelele instituţional, naţional şi
internaţional.
CP4.Evaluarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale.
CP5.Identificarea, utilizarea şi dezvoltarea, în medii virtuale, a resurselor de management, leadership
şi guvernanţă educaţionale.
CP6.Implicarea în elaborarea unor proiecte și rapoarte de cercetare sau de analiză a politicilor
educaţionale.
CP7.Familiarizarea cu literatura relevantă pentru politicile și managementul educaţional.
CP8.Crearea unui profil profesional specific analistului de politici, management şi leadership
educaţional, prin integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor profesionale specifice.
CP9. Exersarea gândirii critice şi reflective asupra proceselor de guvernanţă educaţională.
CP10. Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, prin schimbul de experienţă şi diseminarea bunelor
practici în şcoli, universităţi şi comunităţi educaţionale diverse.

CT1.Identificarea surselor bibliografice relevante disponibile în baze de date electronice.
CT2.Exersarea competențelor lingvistice, în special cele de limbă engleză.
CT3.Dezvoltarea capacităților de lucru în echipă multidisciplinară și pe diferite paliere ierarhice.
CT4.Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica
contextului social.

7.1. Obiectivul
general

Utilizarea cunoștințelor de specialitate în proiectarea și realizarea demersului de cercetare, și
respectiv în comunicarea rezultatelor cuprinse în rapoartele de politici educaționale.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
•
Opereze cu principalele concepte specifice aparatului conceptual si metodologic al
disciplinei.
•
Dezvolte capacităţi de concepere, analiză şi evaluare a rapoartelor de cercetare în domeniul
politicilor educaţionale.
•
Analizeze comparativ metodele de definire a problemelor în domeniul politicilor educaţionale
dezvoltate la nivelele instituţional, naţional şi internaţional.
•
Exerseze metodologiile de culegere, analiză şi prelucrare a datelor pentru politici
educaţionale globale şi sectoriale.
•
Realizeze comunicări ale rapoartelor de politici educaţionale pe teme specifice.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.
8.2

1.

2.

3.

4.

5.

Analiza particularităţilor practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale (I)
▪ Tipuri de cercetare
▪ Studiul reprezentărilor cu
privire la cercetarea în
domeniul
politicilor
şi
managementului
în
educaţie
Analiza particularităţilor practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale (II)
▪ Etapele de proiectare a
unui demers de cercetare
în problematica politicilor
educaţionale
▪ Criterii de evaluare a
politicilor
formulate
(eficacitate,
eficienţă,
pertinenţă,
echitate,
adecvare, reacţie)
Analiza particularităţilor practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale (III)
▪ Modalităţi de contactare a
instituţiilor
în
vederea
obţinerii unui acord şi
încheierii unui protocol de
colaborare
pentru
desfăşurarea
activităţilor
specifice
practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale
▪ Aspecte etice şi valorice ale
cercetării
în
domeniul
politicilor
publice
şi
educaţionale
Exersarea unor metode de
definire
a
problemelor
de
cercetat în domeniul politicilor
educaţionale (I)
▪ Tipuri de argumentare.
Studiul de caz. Analiza
biografiilor
profesionale
(individuale sau colective)
▪ Metode de analiză a
organizaţiei şcolare sau a
contextului (Analiza SWOT,
Analiza PEST(E))
Exersarea unor metode de
definire
a
problemelor
de
cercetat în domeniul politicilor
educaţionale (II)
▪ Analiza
biografiilor
profesionale
(individuale
sau colective)

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Studiul
de
caz.
Problematizarea

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

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul
de
caz.Explicația.Problematizarea

2 ore;
[2],[3],[4],[8],[9],[21],[22],[23]

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Explicația.
Problematizarea. Studiul de caz

2 ore;
[2],[3],[4],[8],[9]

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Studiul
de
caz.
Problematizarea

2 ore ;
[2],[3],[4],[8],[9]

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul de caz.Problematizarea.
Explicația. Exercițiul

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[8],[9],[10]

▪

6.

7.

8.

9.

Metode de analiză a
organizaţiei şcolare sau a
contextului (Analiza SWOT,
Analiza PEST(EL))

Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (I)
▪ Metoda istorică. Analiza
documentelor
▪ Observaţia
Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (II)
▪ Studiul de caz
▪ Analiza
biografiilor
profesionale
(individuale
sau colective)
▪ Metode de analiză a
organizaţiei şcolare sau a
contextului (Analiza SWOT,
Analiza PEST(E))
Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (III)
▪ Ancheta pe bază de
chestionar sau interviu
▪ Interviul de tip focus grup.
Delphi online sau faţă în
faţă
Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (IV)
▪ Exerciţii de analiză a unor
rapoarte
de
politici
educaţionale, naţionale şi
internaţionale,
din
perspectiva demersului de
cercetare utilizat
▪ Analiza
comparativă
a
eficienţei aplicării metodelor
de cercetare în domeniul
politicilor
educaţionale.
Posibilităţi de reproiectare
şi valorificare a rezultatelor

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul de caz.Problematizarea.
Explicația.Exercițiul

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[11],[12]

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul
de
caz.Exemplul.
Problematizarea.Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15],[17],[19],[23]

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul de caz.Jocul de rol.
Exercițiul.Exemplul.Problematizarea.
Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15],[18],[19],[23]

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Studiul de caz.Exemplul.
Problematizarea. Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],[10],
[12],[14],[15],[19],[20],[22],[23]

cercetării în propunerea de
politici curricular
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
Redactarea raportului de politici
2 ore;
Prezentarea PPT. Google slides.
pe o anumită temă (I)
[1],[2],[3],[5],[7],[9],[10],[14],
10.
Problematizarea.Studiul de
▪ Forma
şi
structura
[18],[19],[23]
caz.Explicația
raportului de cercetare.
Particularităţi
ale
unui
raport în domeniul politicilor
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
2 ore ;
Redactarea raportului de politici Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
11. pe o anumită temă (II)
Problematizarea.Studiul de
[10],[12],[16],[17],[18],
▪ Lista
de
control-un caz.Exercițiul.Explicația
[19]
instrument
pentru
evaluarea conţinutului
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
2 ore;
Redactarea raportului de politici Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
12. pe o anumită temă (III)
Exercițiul.Problematizarea.Studiul
[10],[12],[16],[17],[18],
▪ Modalităţi de planificare și de caz
[19]
realizare a comunicărilor
orale
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
2 ore;
Redactarea raportului de politici Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
13. pe o anumită temă (IV)
Exercițiul.Problematizarea.Studiul
[10],[12],[16],[17],[18],
▪ Modalităţi de planificare și de caz
[19]
realizare a comunicărilor
orale
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
Redactarea raportului de politici
pe o anumită temă (V)
2 ore ;
▪ Redactarea şi prezentarea Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[8],
14.
unui rezumat al unei Problematizarea.Studiul
de
[9],[10],[12],[13],[14],
comunicări ştiinţifice/articol caz.Exercițiul
[16],[17],[18],[19]
pe tematici de cercetare în
domeniul
politicilor
şi
managementului
în
educaţie
Bibliografie
[1]Agabrian, M.(2004), Cercetarea calitativă a socialului, Iaşi: Institutul European
[2]Antonesei, Popa, N.-L., Labăr, A.-V.(2009), Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iaşi:Ed.Polirom
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Education, Inc., Boston
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[11]Fisher, F., Miller G.J., Sidney, M.S.(2007), Handbook of Public Policy Analysis. Taylor&Francis.
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[14]Labăr, A.-V.(2008), SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică,
Iaşi:Ed.Polirom
[15]Miroiu, A.(2007), Fundamentele politicii, Ed. Polirom.
[16]Neculau, A.(2000), Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Iaşi:Ed. Polirom
[17]Rotariu, T.(coord.) (2006), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi:Ed. Polirom
[18]Turoff, M. (Internet). The Policy Delphi. In The Delphi Method:Techniques and Applications, pp. 80 – 96.
http://www.is.njit.edu/pubs/delphibook/ch3b1.html
[19] Vlăsceanu, L.(coord.) (2002), Şcoala la răscruce, Iași: Ed. Polirom.
[20]Educational Evaluation and Policy Analysis. AERA. Sage Journals Online.
[21]Journal of Education Policy. Taylor & Francis Online.
[22]International Journal of Educational Policies. Logo Routledge.
[23]Documente şi studii disponibile on-line ale MEN-RO, OECD, CORDEE, World Bank, UNESCO, Comisia
Europeană, USAID, SHARE etc.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Raportarea la competențele transversale și profesionale presupune parcurgerea conținuturilor specifice
acestei discipline. Analiza, evaluarea, proiectarea și aplicarea metodologiei de cercetare pentru domeniul
politicilor educaționale au impact asupra deciziilor pe nivele diferite :instituțional, local/regional, național și
internațional. 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, să faciliteze legătura directă între mediul academic-decidenți politici-actori. Rezultatele
cercetării pe domeniile de politici educaționale pot fi valorificate la toate nivelele de decidență existente în
comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Evaluare sumativă prin proiect
–ESP (100%)
Realizarea unui proiect cercetare
în
domeniul
politicilor
educaționale
și
susținerea
acestuia într-o comunicare orală
pe parcursul semestrului (raportul
va respecta structura standard și
va include un rezumat)
20%-Prezentarea oportunităţii de
cercetare a unei teme de politici
educaţionale (prin utilizarea unor
tipuri de argumentare diferită şi
prin raportarea la criteriile de
evaluare a politicilor formulate)
20%- Concepte operaționalizate
în cercetare (fiecare concept va fi
definit prin raportare la cel puțin 3

10.5 Seminar/
Laborator

10.2 Metode de
evaluare
-

Probe
practice.
Investigație. Studiu de
caz.
Interevaluare.
Autoevaluare

10.3 Pondere
în nota finală
(%)
-

100%

referințe bibliografice).
60%-Realizarea
structurii
proiectului de cercetare. Crearea
bazei de date şi propunerea unor
metode statistice de analiză şi
prelucrare a datelor (pe grupe sau
individual).
10.6 Standard minim de performanţă
Construirea și aplicarea a două instrumente de cercetare, precum și realizarea proiectului unei comunicări
orale a unui raport de cercetare în domeniul politicilor educaționale.

Data completării
28.09.2021

Titular de curs
-

Titular de seminar/laborator
Conf.univ.dr. Adrian Labăr

Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz

Data avizării în departament
30.09.2021

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
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

2.5 Semestru

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Științe ale Educației
Științe ale Educației
Master
Politici și management în educație

Practica de cercetare
Conf.univ.dr. Adrian Labăr
Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz
3 2.6 Tip de evaluare
EVP

2.7 Regimul disciplinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
36
3.6. seminar/laborator
curs
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
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

3
36
ore
35
35
20
20
4
114
150
6

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Acces la resurse materiale și bibliografice (videoproiector,
computer, conexiune la internet pentru accesarea site-urilor și a
bazelor de date relevante pentru seminar)

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
CP1.Operaționalizarea aparatului conceptual și metodologic al disciplinei.
CP2.Dezvoltarea capacității de analiză multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale, a
reformelor educaţionale şi a impactului acestora, utilizând metode cantitative şi calitative,tehnici şi
instrumente specifice.
CP3.Abilitarea în analiza comparată a politicilor şi managementului educaţionale sectoriale
(curriculum, dezvoltare profesională, finanţare, calitate, etc.) la nivelele instituţional, naţional şi
internaţional.
CP4.Evaluarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale.
CP5.Identificarea, utilizarea şi dezvoltarea, în medii virtuale, a resurselor de management, leadership
şi guvernanţă educaţionale.
CP6.Implicarea în elaborarea unor proiecte și rapoarte de cercetare sau de analiză a politicilor
educaţionale.
CP7.Familiarizarea cu literatura relevantă pentru politicile și managementul educaţional.
CP8.Crearea unui profil profesional specific analistului de politici, management şi leadership
educaţional, prin integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi valorilor profesionale specifice.
CP9. Exersarea gândirii critice şi reflective asupra proceselor de guvernanţă educaţională.
CP10. Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă, prin schimbul de experienţă şi diseminarea bunelor
practici în şcoli, universităţi şi comunităţi educaţionale diverse.

CT1.Identificarea surselor bibliografice relevante disponibile în baze de date electronice.
CT2.Exersarea competențelor lingvistice, în special cele de limbă engleză.
CT3.Dezvoltarea capacităților de lucru în echipă multidisciplinară și pe diferite paliere ierarhice.
CT4.Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica
contextului social.

7.1. Obiectivul
general

Utilizarea cunoștințelor de specialitate în proiectarea și realizarea demersului de cercetare, și
respectiv în comunicarea rezultatelor cuprinse în rapoartele de politici educaționale.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
•
Opereze cu principalele concepte specifice aparatului conceptual si metodologic al
disciplinei.
•
Dezvolte capacităţi de concepere, analiză şi evaluare a rapoartelor de cercetare în domeniul
politicilor educaţionale.
•
Analizeze comparativ metodele de definire a problemelor în domeniul politicilor educaţionale
dezvoltate la nivelele instituţional, naţional şi internaţional.
•
Exerseze metodologiile de culegere, analiză şi prelucrare a datelor pentru politici
educaţionale globale şi sectoriale.
•
Realizeze comunicări ale rapoartelor de politici educaţionale pe teme specifice.

8. Conţinut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

1.
8.2

1.

2.

3.

4.

5.

Analiza particularităţilor practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale (I)
 Tipuri de cercetare
 Studiul reprezentărilor cu
privire la cercetarea în
domeniul
politicilor
şi
managementului
în
educaţie
Analiza particularităţilor practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale (II)
 Etapele de proiectare a
unui demers de cercetare
în problematica politicilor
educaţionale
 Criterii de evaluare a
politicilor
formulate
(eficacitate,
eficienţă,
pertinenţă,
echitate,
adecvare, reacţie)
Analiza particularităţilor practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale (III)
 Modalităţi de contactare a
instituţiilor
în
vederea
obţinerii unui acord şi
încheierii unui protocol de
colaborare
pentru
desfăşurarea
activităţilor
specifice
practicii
de
cercetare
în
domeniul
politicilor educaţionale
 Aspecte etice şi valorice ale
cercetării
în
domeniul
politicilor
publice
şi
educaţionale
Exersarea unor metode de
definire
a
problemelor
de
cercetat în domeniul politicilor
educaţionale (I)
 Tipuri de argumentare.
Studiul de caz. Analiza
biografiilor
profesionale
(individuale sau colective)
 Metode de analiză a
organizaţiei şcolare sau a
contextului (Analiza SWOT,
Analiza PEST(E))
Exersarea unor metode de
definire
a
problemelor
de
cercetat în domeniul politicilor
educaţionale (II)
 Analiza
biografiilor
profesionale
(individuale
sau colective)

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Studiul
de
caz.
Problematizarea

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

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul
de
caz.Explicația.Problematizarea

2 ore;
[2],[3],[4],[8],[9],[21],[22],[23]

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Explicația.
Problematizarea. Studiul de caz

2 ore;
[2],[3],[4],[8],[9]

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Studiul
de
caz.
Problematizarea

2 ore ;
[2],[3],[4],[8],[9]

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul de caz.Problematizarea.
Explicația. Exercițiul

2 ore ;
[1],[2],[3],[4],[8],[9],[10]



6.

7.

8.

9.

Metode de analiză a
organizaţiei şcolare sau a
contextului (Analiza SWOT,
Analiza PEST(EL))

Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (I)
 Metoda istorică. Analiza
documentelor
 Observaţia
Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (II)
 Studiul de caz
 Analiza
biografiilor
profesionale
(individuale
sau colective)
 Metode de analiză a
organizaţiei şcolare sau a
contextului (Analiza SWOT,
Analiza PEST(E))
Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (III)
 Ancheta pe bază de
chestionar sau interviu
 Interviul de tip focus grup.
Delphi online sau faţă în
faţă
Analiza
eficienţei
unor
metode/instrumente de culegere,
analiză şi prelucrare a datelor
pentru
politici
educaţionale.
Construirea instrumentelor de
cercetare (IV)
 Exerciţii de analiză a unor
rapoarte
de
politici
educaţionale, naţionale şi
internaţionale,
din
perspectiva demersului de
cercetare utilizat
 Analiza
comparativă
a
eficienţei aplicării metodelor
de cercetare în domeniul
politicilor
educaţionale.
Posibilităţi de reproiectare
şi valorificare a rezultatelor

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul de caz.Problematizarea.
Explicația.Exercițiul

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[11],[12]

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul
de
caz.Exemplul.
Problematizarea.Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15],[17],[19],[23]

Prezentarea PPT. Google slides.
Studiul de caz.Jocul de rol.
Exercițiul.Exemplul.Problematizarea.
Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],
[12],[15],[18],[19],[23]

Prezentarea PPT. Google slides.
Exercițiul.Studiul de caz.Exemplul.
Problematizarea. Demonstrația

2 ore ;
[1],[2],[3],[5],[6],[7],[9],[10],
[12],[14],[15],[19],[20],[22],[23]

cercetării în propunerea de
politici curricular
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
Redactarea raportului de politici
2 ore;
Prezentarea PPT. Google slides.
pe o anumită temă (I)
[1],[2],[3],[5],[7],[9],[10],[14],
10.
Problematizarea.Studiul de
 Forma
şi
structura
[18],[19],[23]
caz.Explicația
raportului de cercetare.
Particularităţi
ale
unui
raport în domeniul politicilor
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
2 ore ;
Redactarea raportului de politici Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
11. pe o anumită temă (II)
Problematizarea.Studiul de
[10],[12],[16],[17],[18],
 Lista
de
control-un caz.Exercițiul.Explicația
[19]
instrument
pentru
evaluarea conţinutului
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
2 ore;
Redactarea raportului de politici Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
12. pe o anumită temă (III)
Exercițiul.Problematizarea.Studiul
[10],[12],[16],[17],[18],
 Modalităţi de planificare și de caz
[19]
realizare a comunicărilor
orale
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
2 ore;
Redactarea raportului de politici Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[9],
13. pe o anumită temă (IV)
Exercițiul.Problematizarea.Studiul
[10],[12],[16],[17],[18],
 Modalităţi de planificare și de caz
[19]
realizare a comunicărilor
orale
Comunicarea
publică
a
rezultatelor
cercetării.
Redactarea raportului de politici
pe o anumită temă (V)
2 ore ;
 Redactarea şi prezentarea Prezentarea PPT. Google slides.
[1],[2],[3],[4],[5],[7],[8],
14.
unui rezumat al unei Problematizarea.Studiul
de
[9],[10],[12],[13],[14],
comunicări ştiinţifice/articol caz.Exercițiul
[16],[17],[18],[19]
pe tematici de cercetare în
domeniul
politicilor
şi
managementului
în
educaţie
Bibliografie
[1]Agabrian, M.(2004), Cercetarea calitativă a socialului, Iaşi: Institutul European
[2]Antonesei, Popa, N.-L., Labăr, A.-V.(2009), Ghid pentru cercetarea educaţiei, Iaşi:Ed.Polirom
[3]Dunn, W.N.(2010), Analiza politicilor publice. O introducere, Iaşi:Ed. Polirom.
[4]Crișan, A. (coord.) (2006). Patru exerciţii de politică educaţională, București:Ed. Humanitas.
[5]Dick, B.(2000) Delphi face to face [On line]. Disponibil la: http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arp/delphi.html
[6]Gall, M.D., Gall, J.P.& Borg, W.R.(2007), Educational Research: an Introduction, ediţia a VIII-a, Pearson
Education, Inc., Boston
[7]Gaus, G.F., Kukathas, C.(2004), Handbook of Political Theory, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE
Publications.
[8]Bârsănescu, Ş.(2003) Politica culturii. Studiu de pedagogie, Iași:Ed.Polirom.
[9]Creţu, C.(2013), Fundamente teoretice şi metodologice ale politicilor educaţionale, curs pe suport electronic.
[10]Farla, T., Ciolan, L., Iucu, R.(2007), Analiza nevoilor de formare:ghid pentru pregătirea, implementarea şi

interpretarea datelor analizei de nevoi de formare în şcoli, Bucureşti: Atelier Didactic
[11]Fisher, F., Miller G.J., Sidney, M.S.(2007), Handbook of Public Policy Analysis. Taylor&Francis.
[12]Havârneanu, C.(2000), Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Iaşi:Ed. Erota
[13]Husen,T., Postlethwaite, N.T.(Eds.-in chief), Editia II, (1994), The International Encyclopedya of Education,
Pergamon Press. Volumele sunt disponibile la biblioteca facultăţii.
[14]Labăr, A.-V.(2008), SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Metodologia analizei datelor în cercetarea pedagogică,
Iaşi:Ed.Polirom
[15]Miroiu, A.(2007), Fundamentele politicii, Ed. Polirom.
[16]Neculau, A.(2000), Analiza şi intervenţia în grupuri şi organizaţii, Iaşi:Ed. Polirom
[17]Rotariu, T.(coord.) (2006), Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, Iaşi:Ed. Polirom
[18]Turoff, M. (Internet). The Policy Delphi. In The Delphi Method:Techniques and Applications, pp. 80 – 96.
http://www.is.njit.edu/pubs/delphibook/ch3b1.html
[19] Vlăsceanu, L.(coord.) (2002), Şcoala la răscruce, Iași: Ed. Polirom.
[20]Educational Evaluation and Policy Analysis. AERA. Sage Journals Online.
[21]Journal of Education Policy. Taylor & Francis Online.
[22]International Journal of Educational Policies. Logo Routledge.
[23]Documente şi studii disponibile on-line ale MEN-RO, OECD, CORDEE, World Bank, UNESCO, Comisia
Europeană, USAID, SHARE etc.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Raportarea la competențele transversale și profesionale presupune parcurgerea conținuturilor specifice
acestei discipline. Analiza, evaluarea, proiectarea și aplicarea metodologiei de cercetare pentru domeniul
politicilor educaționale au impact asupra deciziilor pe nivele diferite :instituțional, local/regional, național și
internațional. 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, să faciliteze legătura directă între mediul academic-decidenți politici-actori. Rezultatele
cercetării pe domeniile de politici educaționale pot fi valorificate la toate nivelele de decidență existente în
comunitate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Evaluare sumativă prin proiect
–ESP (100%)
Realizarea unui proiect cercetare
în
domeniul
politicilor
educaționale
și
susținerea
acestuia într-o comunicare orală
pe parcursul semestrului (raportul
va respecta structura standard și
va include un rezumat)
20%-Prezentarea oportunităţii de
cercetare a unei teme de politici
educaţionale (prin utilizarea unor
tipuri de argumentare diferită şi
prin raportarea la criteriile de
evaluare a politicilor formulate)
20%- Concepte operaționalizate
în cercetare (fiecare concept va fi
definit prin raportare la cel puțin 3

10.5 Seminar/
Laborator

10.2 Metode de
evaluare
-

Probe
practice.
Investigație. Studiu de
caz.
Interevaluare.
Autoevaluare

10.3 Pondere
în nota finală
(%)
-

100%

referințe bibliografice).
60%-Realizarea
structurii
proiectului de cercetare. Crearea
bazei de date şi propunerea unor
metode statistice de analiză şi
prelucrare a datelor (pe grupe sau
individual).
10.6 Standard minim de performanţă
Construirea și aplicarea a două instrumente de cercetare, precum și realizarea proiectului unei comunicări
orale a unui raport de cercetare în domeniul politicilor educaționale.

Data completării
28.09.2021

Titular de curs
-

Titular de seminar/laborator
Conf.univ.dr. Adrian Labăr

Lect.univ.dr.Nicoleta Rogoz

Data avizării în departament
30.09.2021

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 și Științe ale Educației
Departamentul de Științe ale Educației
Științe ale Educației
Masterat
Politici și management în educație

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
II
2.5 Semestru

Coaching organizațional
Lect. dr. Onu Camelia
I
2.6 Tip de evaluare

E

2.7 Regimul discipinei

OP

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: - curs
3.3. seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: - curs
3.6. seminar/laborator
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
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

2
28
ore
60
30
30
2
122
150
6

-

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

-

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Laptop, platformă online, conexiune la internet, suport de
curs, bibliografie.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
C1. Dobândirea cunoștințelor fundamentale din domeniul coachingului;
C2. Formarea unor aptitudini specifice coachingului;
C3. Formarea capacității de a transfera cunoștințele dobândite la acest curs în lucrul cu elevii /
membrii organizației;
C4. Formarea deprinderii a de aborda situațiile dificile din sala de clasă / organizație, într-un mod
specific coachingului;
C5. Dobândirea deprinderii de a-și forma o perspectivă optimistă asupra vieții și de a reacționa
pozitiv la toate situațiile din sala de clasă / organizație.

CT1. Formarea flexibilității în abordarea situațiilor dificile;
CT2. Optimizarea capacității de comunicare;
CT3. Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă.

7.1. Obiectivul
general

Dobândirea cunoștințelor fundamentale de coaching, transferul acestora în lucrul cu elevii / membrii
unei organizații și dobândirea unor abilități de aplicare a coachingului în sala de clasă / organizație.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Explice termeni specifici coachingului;
 Descrie utilizarea corectă a tehnicilor de coaching în lucrul cu elevii/ membrii unei organizații;
 Formuleze corect obiective profesionale;
 Formuleze corect întrebări paradoxale, sistemice, închise, deschise, de confruntare, de atragere a
atenției, de clarificare și de provocare;
 Aplice corect tehnici și instrumente de coaching;
 Să formuleze situații de viață, cerințe, probleme într-un mod pozitiv.

8. Conţinut
8.1
1.
2.
3.
4.
5.

Curs

Metode de predare

Observaţii
(ore şi referinţe bibliografice)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8.2
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Seminar / Laborator
Noțiuni introductive: ce este și ce nu
este coaching-ul. Beneficii ale coachingului. Nevoia de coaching în societatea
contemporană.
Noțiuni fundamentale în coaching:
actorii procesului de coaching, relația
de coaching, modele de coaching.
Aplicarea modelului (T)GROW și
exerciții de formulare a obiectivelor de
coaching.
Principii utilizate în coaching. Rolul
întrebărilor în coaching. ”Roata Vietii”.
Aplicații.
Metode și tehnici de coaching:
ascultarea activă, acceptarea
necondiționată, sumarizarea,
parafrazarea. Exerciții practice.
Atitudinea adecvată a specialistului în
coaching: empatia, congruența,
colaborarea, gândirea pozitivă,
responsabilitatea. Aplicații practice.
Rezolvarea de probleme. Strategii
specifice - 1. Exerciții practice.
Rezolvarea de probleme. Strategii
specifice - 2. Exerciții practice.

Metode de predare

Observaţii

Explicația, conversația

2h online

Expunerea, conversația,
problematizarea, exercițiul,
jocul de rol

2h online

Explicația, exercițiul, jocul de
rol

2h online

Conversația, exercițiul, jocul
de rol

2h online

Exercițiul, jocul de rol, studiul
de caz

2h online

Conversația, studiul de caz,
exercițiul, jocul de rol

2h online

Conversația, studiul de caz,
exercițiul, jocul de rol

2h online

(ore şi referinţe bibliografice)

8.

9.

10.

Managementul timpului și al stresului
Crearea și menținerea contextului de
coaching în sala de clasă / în
organizație – 1. Aplicații pentru situații
concrete.
Crearea și menținerea contextului de
coaching în sala de clasă / în
organizație – 2. Aplicații pentru situații
concrete.

Problematizarea, conversația,
exercițiul

2h online

Problematizarea, exercițiul,
conversația

2h online

Explicația, problematizarea,
exercițiul

2h online

11.

Invitarea unui specialist în domeniu

Prelegerea, conversația

2h online

12.

Importanța imaginii de sine și cum
o putem îmbunătăți. Tipuri de exerciții

Conversația, problematizarea,
exercițiul

2h online

13.

Importanța autocunoașterii. Valorile
personale și convingerile limitative.

Conversația, exercițiul,
explicația.

2h online

Conversația, exercițiul,
explicația.

2h online

Recapitulare în vederea pregătirii
examinării
Bibliografie
14.

-

Cardon A. ș.a., 2002, Analiza tranzacțională, Ed. CODECS, București;

-

Cardon A., 2015, Cum poți deveni coach. Noțiuni fundamentale pentru viitorii
profesioniști ai coachingului, Ed. BMI, București;

-

Cox E. ș.a. (coord.), 2010, The Complete Handbook of Coaching, Sage Publications;

-

Hardingham A. ș.a., 2007, Coaching pentru un coach. Dezvoltare personală pentru
specialiștii în dezvoltare personală, Ed. CODECS, București;

-

Lionnet A., 2015, Life Coaching, Ed. All, București;

-

Onu C., 2017, Elemente de pedagogie universitară (cap. Ce este coaching-ul și cum
poate sprijini acesta mediul academic), Ed. Univ. Al. I Cuza, Iași;

-

Onu C., 2021, Coaching-ul și utilitatea lui în profesia didactică, în Frumos F., Labăr A.
(coord.). Formarea pentru cariera didactică. Demersuri teoretice și empirice, Ed.
Universității ”Al. I. Cuza”, Iași;

-

Whitmore J., 2014, Coaching pentru performanță, Ed. Publica, București;

-

Zeus P., Skiffington S., 2008, Coaching în organizații: ghid complet, Ed. CODECS,
București;

-

Zeus P., Skiffington S., 2008, Coaching în organizații: instrumente și tehnici, Ed.
CODECS, București;

-

http://www.coachfederation.org.

-

https://www.aisucces.ro/testul-valorilor-robert-dilts-si-petersenge/.

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Tematica lucrărilor este corelată cu nevoile de pregătire ale cadrelor didactice și managerilor din țara
noastră.
Conținutul disciplinei cuprinde informații actualizate, în acord cu legislația aferentă coaching-ului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Lucrare scrisă online 70%
Aplicații online lucrari 30%

100%

10.4 Curs
Operarea cu tehnicile și
principiile specifice
coaching-ului.
10.6 Standard minim de performanţă
10.5 Seminar/ Laborator

Cunoașterea și aplicarea în situații concrete a cadrului conceptual, teoretic si aplicativ specific coachingului.

Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

28.09.2021
Lect. dr. Camelia Onu

Data avizării

Director de departament
Prof. univ. 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
Master
Politici şi management în educaţie

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
2.5 Semestru

Leadership și management instituțional
Lect. Dr. Elena Seghedin
Lect. Dr. Elena Seghedin
1 2.6 Tip de evaluare
EX 2.7 Regimul discipinei

OB

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
din care: 3.2
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
2
3.3. seminar/laborator
curs
din care: 3.5.
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
28
3.6. seminar/laborator
curs
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

1
14
ore
60
20
20
6
2
108
150
6

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum

4.2 De competenţe

Disciplinele obligatorii din planul de invatamint al anului I PME, in
special Management educational strategic, Politici si
management de dezvoltare profesionala
Analiza multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale și a
reformelor educaționale
Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaționale și de
management, utilizând metode cantitative si calitative, tehnici si
instrumente specifice analizei de impact

5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Parcurgerea unitatilor de curs, varianta online, platforma webex

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Acces internet pentru a lucra in echipe pe teme si module
conceptuale si aplicative

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
CP1. Analiza multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale și a reformelor educaționale
CP2. Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaționale și de management, utilizând metode
cantitative si calitative, tehnici si instrumente specifice analizei de impact
CP4. Identificarea și analiza modelelor de management și leadership în educație
CP5. Proiectarea planificării, organizării, finanțării și a monitorizării funcționării instituției educaționale
CP7.Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul politicilor și managementului în
educaţie
CT1. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării
şi dezvoltării profesionale continue
CT2. Comunicarea eficientă a rezultatelor activității profesionale în contexte educaționale și sociale
diverse
CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării
şi dezvoltării profesionale continue

7.1. Obiectivele
generale

1. Analiza şi aplicarea principalelor modele teoretic-explicative ale eficienţei leadership-ului în
domeniul politicilor şi managementului educaţional
2 Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul politicilor și managementului în
educaţie.

7.2. Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:
 Analizeze şi argumenteze avantajele şi limitele aplicării diferitelor modele teoretic-explicative ale
eficienței leadership-ului în domeniul politicilor şi managementului educaţional
 Identifice și aplice, conform diferitelor teorii și modele de leadership, diferite stiluri de leadership
eficiente în contexte educaționale concrete

8. Conţinut
Curs

Metode de predare

Observaţii

1.

Management și leadership în context
educațional. Definire de concepte

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

2.

Teoria trăsăturilor

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

3.

Leadership comportamental

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

8.1

(ore şi referinţe bibliografice)

Leadership contingent - Teoria Calescop
Leadership contingent. Teoria
Leadership-ului situațional
(Hersey&Blanchard)
Modelul conjunctural al lui Fiedler și
teoria resurselor cognitive

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

7.

Teoria normative a luării deciziei

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

8.

Teoria schimbului lider-membru,
Leadership distributiv

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

Leadership charismatic

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

2h

Leadership tranzacțional și
transformațional. Leadership vizionar
Scoala – organizatie care invata.
Valorizari ale teoriilor si modelelor de
leadership in spatiul educational formal
si nonformal

Expunerea, problematizarea,
conversaţia
studii de caz, metode bazate
pe reflecţie şi gândire critică;
lucrul in grupuri mici

Leadership narativ

Expunerea, problematizarea,
conversaţia

4.
5.
6.

9.
10.

11.

12.

2h

2h

2h

Erori sau distorsionari in manifestarea
Expunerea, problematizarea,
2h
rolului de leader. Leadership-ul toxic
conversaţia
Valorizarea teoriilor și modelelor de
Metode bazate pe investigare
14. leadership în domeniul politicilor şi
şi analiză (studiul de caz, 2 h
managementului educaţional
proiectul, investigaţia)
Bibliografie
Referinţe principale:
Antonakis, J, Canciolo, A. T., Sternberg, R. J. (Eds.), (2004). The nature of leadership. Sage Publications
Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates
Blendea P., Iosifescu Ş., Nica G. (2000), Manual de management educaţional, Ed. Pro Gnosis
Bush, T., Leadership și management educational. Teorii și practice actuale, trad., Polirom – integral;
De Visser, P., Neculau, A. (Eds.), (2001). Dinamica Grupurilor. Texte de bază. Editura Polirom, Iaşi
Goethals, G. R., Sorenson, G. J., Burns, J. M. (2004). Encyclopedia of leadership. Vol. 2, Sage Publications,
Inc.
Forsyth, D. R. (2001). Leadership. În De Visser, P., Neculau, A. (Eds.), Dinamica Grupurilor. Texte de bază.
Editura Polirom, Iaşi
Gunter, H. M. (2001). Leaders and leadership in education. Sage Publications Inc.
Marturano, A., Gosling, J. (2008). Leadership. The key concepts. Routledge, Taylor and Francis Group
Zlate, M. (2004). Leadership şi management. Editura Polirom, Iaşi
Iosifescu, Gavrilovici, Prodan (coord.), Management educational, vol 2, IRMED, Iasi (minimal cap II si III);
English, F. W. (2006). Encyclopedia of Educational leadership and administration. Sage Publications, Inc.
Stuart C. S., Piele P. (2000), School Leadership, Handbook for Excellence, Eric Publishing House
Nica P, Iftimescu, A., Management – concepte și aplicații, Ed SedcomLibris
Resurse online specificate de titularul disciplinei si puse la dispozitie la inceputul semestrului (cărți pdf si
scan, precum și seria de articole fundamentale va fi transmisă și pe grupul inchis creat pe reteaua facebook)
13.

8.2
1.

Seminar / Laborator

Metode de predare

Observaţii

Seminar introductiv. Diferenţieri utile:
leadership şi management; leader si
manager; coach, mentor, tutore

Expunerea, conversația,
problematizarea

2h

(ore şi referinţe bibliografice)

2.
3.

Leadership educaţional: profesorul,
managerul de școală, leaderul de
sistem
Metodologii și instrumente de
identificare a liderilor

4.

Leadership-ul şi dinamica grupurilor.
Grupul de discuții fără conducător

5.

Teorii ale leadership-ului motivațional

6.

Teorii ale leadership-ului din
perspectiva educationala si a dezvoltarii
profesionale

7.

Contextualizări ale teoriilor leadershipului în educaţie

Expunerea, conversația,
problematizarea

2h

Expunerea, conversația,
problematizarea, exercițiul

2h

Expunerea, conversația,
problematizarea, exercițiul

2h

Expunerea, conversația,
problematizarea
Metode bazate pe investigare
şi analiză (studiul de caz,
proiectul, investigaţia) si
problematizarea
studii de caz, metode bazate
pe reflecţie şi gândire critică;
lucrul in grupuri mici

2h

2h

2h

Bibliografie
Antonakis, J, Canciolo, A. T., Sternberg, R. J. (Eds.), (2004). The nature of leadership. Sage Publications
Bass, B. M. (1949). An Analysis of the Leaderless Group Discussion. Journal of Applied Psychology, 33, 527533
Bass, B. M. (1954). The Leaderless Group Discussion. Psychological Bulletin, 51, 465-492
Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates
Bush, T., Leadership și management educational. Teorii și practice actuale, trad., Polirom – integral;
Forsyth, D. R. (2001). Leadership. În De Visser, P., Neculau, A. (Eds.), Dinamica Grupurilor. Texte de bază.
Editura Polirom, Iaşi
Gunter, H. M. (2001). Leaders and leadership in education. Sage Publications Inc.
Sternberg, R. (2004). Managerial intelligence: why IQ isn’t enough. Journal of Management, 23, 475-493
Sternberg, R. (2008). The WICS approach to leadership: Stories of leadership and the structures and
processes that support them. Leadership Quarterly, 19, 360-371
Zlate, M. (2004). Leadership şi management. Editura Polirom, Iaşi
Labăr, A. V. (2013). Talentul în leadership la elevi şi tineri. În Boncu, Ş., Ceobanu, C. (coord.),
Psihosociologie şcolară. Editura Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-4045-4 [pp. 269-284]
Nica P, Iftimescu, A., Management – concepte și aplicații, Ed SedcomLibris
Stuart C. S., Piele P. (2000), School Leadership, Handbook for Excellence, Eric
Woods, Ph., Roberts Amanda, Collaborative School leadership. A practical Guide, London Sage 2019
Le Elef, Ner, Leadership and Management, 2004
Seghedin, E., (2000), „Profesiunea didactică între îndatoriri şi libertăţi manageriale, în Analele Universităţii
„Al.I.Cuza” Iaşi, seria Ştiinţele educaţiei, Tom III-IV;
Seghedin, E., (2004), „Dezvoltarea capacităţii reflective – demers necesar in formarea educatorului
profesionist”, în Analele Universităţii Al.I.Cuza, seria Ştiinţele educaţiei, tom VII-VIII, 2003-2004, Iaşi,;
Schön, D.A. (1983), The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, London, Harper Collins;
Resurse online specificate de titularul disciplinei si puse la dispozitie la inceputul semestrului (seria de
articole va fi transmisă și pe grupul creat pe reteau facebook, unde se vor organiza si grupe de lucru online
cu regim intra-tutorial stil leadership distributiv, pentru prezentări de seminar și lucru pentru portofolii)

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Dezvoltarea capacităţilor de analiză, identificare și aplicare a diferitelor stiluri de leadership în situaţii
concrete în domeniul politicilor şi managementului educaţional

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

Analiza și identificarea
teoriilor și stilurilor de
leadership eficiente în
10.4 Curs
situaţii concrete în domeniul
politicilor şi managementului
educaţional
Aplicarea modelelor de
leadership studiate in situatii
10.5 Seminar/ Laborator
date sau create (portofoliul
contine piese realizare
individual si in echipa)
10.6 Standard minim de performanţă

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere în
nota finală (%)

Examen

50 %

Portofoliu

50%

Alegerea metodelor adecvate de analiză a datelor

Data completării
20.09.2021

Titular de curs
Lect.Dr Elena Seghedin

Data avizării in departament
25.09.2021

Titular de seminar
Lect.. Dr. Elena Seghedin

Director de departament
Prof. Univ. Dr. Alois Ghergut

