
FIŞA DISCIPLINEI 

 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / Calificarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

Pedagogie 
 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Educația adulţilor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Ramona Răduț-Taciu 

2.3. Titularul activităților de 

seminar 

Conf. Univ. Dr. Ramona Răduț-Taciu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

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

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

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

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

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

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

Examinări 1 

Tutoriat 1 

Alte activităţi:   0 

3.7 Total ore studiu individual 47  

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum • Parcurgerea curriculumului disciplinei Fundamentele pedagogiei 

4.2 De competenţe • Identificarea şi utilizarea operaţională a conceptelor fundamentale cu 

care operează domeniul științific Pedagogia adulţilor 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice 

antrenante cu accent euristic, problematizant. 

5.2. De desfășurare a 

seminarului 

• Condiţii de învăţare practic-aplicativă, inteligibilă, în spirit activizant, 

euristic, problematizant. 



 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
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a
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Managementul procesului instructiv-educativ şi al activităţilor specifice acestuia în învăţământul primar 

şi preşcolar 

Rezultate ale învățării: 

• Absolventul proiectează programe de instruire sau de intervenție educaţională pentru 

învăţământul primar şi preşcolar, în scopul realizării de intervenţii educaţionale cu rol 

compensator, corectiv, ameliorativ, formativ etc. 

• Absolventul conduce și realizează activități educaţionale specifice învăţământului primar şi 

preşcolar, cu respectarea normativităţii didactice, în vederea atingerii finalităţilor educaţionale 

preastabilite 

C
o
m
p
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en
ţe

 

tr
a
n
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Comunicarea şi cooperarea eficiente în contexte profesionale specifice domeniului ştiinţelor educaţiei 

Rezultate ale învățării: 

• Absolventul este capabil să se implice în procese de comunicare interpersonală în cadrul cărora 

se realizează schimburi interpersonale reciproce de mesaje, semnificaţii, decizii, judecăţi de 

valoare, stări afective şi influenţări referitoare la procesele educaţionale, cu ajutorul 

componentelor repertoriilor comunicaţionale proprii 

• Absolventul este capabil să coopereze eficient în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, 

specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei, cu respectarea 

normelor de conduită proprii domeniului educației 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Identificarea de perspective conceptuale şi generarea de soluţii valide 

privind educaţia adulţilor 

7.2 Obiectivele specifice • Să opereze corect cu concepte din sfera educaţiei și pedagogiei adulţilor: 

educaţie permanentă, formare continuă, autoeducaţie, programe de formare; 

• Să identifice elementele compozite atât ale cursurilor de formare cât şi ale 

unui portofoliu de educaţie permanentă; 

• Să evidenţieze în baza analizelor de caz importanţa identificării corecte a 

nevoilor de formare şi accesarea corespunzătoare a cursurilor de formare 

continuă; 

• Să construiască scenarii fezabile, pârghii acţionale dezirabile în realizarea 

educaţiei permanente, autoeducaţiei. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cursul este structurat la nivelul a două concepte de 

bază: educaţie şi formare, cu accent pe rolul educaţiei 

permanente în formarea şi dezvoltarea personalităţii 

adultului şi este organizat la nivelul a 8 module. În 

organizarea temelor este valorificată viziunea 

sistemică, astfel încât studenţii să fie sprijiniţi să 

realizeze corelaţii, abordări globale, comprehensive, să 

sesizeze legăturile intradisciplinare din cadrul 

disciplinei, dar şi pe cele interdisciplinare. 

  

Modul1: Definirea educaţiei din perspective multiple 

şi intercondiţionate şi evidenţierea specificului 

educaţiei adulţilor 

Expunerea 

Prelegerea interactivă 

Conversaţia euristică 

Explicaţia 

Valorificarea experienţei 

didactice a studenţilor care 

lucrează în învăţământ. 

Modulul 2: Caracteristici psihofizice la vârsta adultă Conversaţia euristică Valorificarea atât a 

 



 (periodizări/etapizări ale vârstei adulte, funcţiile şi 

elementele cognitiv-comportamentale specifice vârstei 

adulte. 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Studiul de caz 

achiziţiilor anterioare cât 

şi a experienţelor de viaţă 

trăite sau auzite. 

Modulul 3: Învăţare şi autoreglare la vârsta adultă - 

exigenţe, expectanţe 

Explicaţia 

Prelegerea interactivă 

Problematizarea 

Valorificarea experienţelor 

personale de viaţă. 

Modulul 4: Modalităţi eficiente de susţinere a 

comunicării şi cooperării instituţionale în realizarea 

educaţiei adulţilor; 

Conversaţia euristică 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Problematizarea 

Explorarea de alternative 

comunicaţionale prin 

apelul la experienţa de 

elev a studenţilor; 

Modulul 5: Programele de formare continuă - 

modalitate eficientă în susţinerea educaţiei adulţilor; 

Conversaţia euristică 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Problematizarea 

Valorificarea experienţelor 

personale de viaţă 

Modulul 6: Evaluarea nevoilor de formare şi a 

programelor de formare continuă, a potenţialităţilor 

ofertanţilor de programe de formare precum şi 

autoevaluarea în educaţia adulţilor; 

Conversaţia euristică 

Exerciţiul 

Problematizarea 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Evidenţierea experienţelor 

personale acumulate prin 

participarea la diferite 

cursuri de formare şi 

elaborarea de concluzii. 

Modulul 7: Legislaţie, politici, dezvoltări instituţionale 

privind educaţia adulţilor; 

Conversaţia euristică 

Reflecţia individuală 

şi colectivă 

Problematizarea 

Analize comparative: 

naţional-european. 

Modulul 8: Tendinţe şi modele în educaţia adulţilor. Prelegerea interactivă 

Problematizarea 

Analiza practicilor 

existente în educaţia 

adulţilor. 
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 8.2. Semniar/Laborator Metode de predare-învăţare Observaţii 

Educaţia adulţilor în cadrul ştiinţelor educaţiei Dezbatere 

Brainstorming 

Valorificarea competenţelor 

formate în cadrul disciplinei 

Fundamentele pedagogiei 

Educația adulților – disciplină de studiu academic și 

context de practică profesională 

Conversaţia 

Explicaţia 

Conceperea de secvenţe de 

instruire destinate strict adulților 

Europenizarea educației adulților Dezbatere 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Valorificarea competenţelor 

formate în cadrul schimburilor 

de experiențe/ programe de 

studiu de tip Erasmus 

Particularităţi ale învăţării la vârsta adultă Studii de caz Valorificarea experienţei 

profesionale a studenţilor 

care lucrează în învăţământ 

Metacogniția la vârstele adulte Explicaţia 

Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 

academice a studenţilor 

Adulții cu analfabetism funcțional Dezbatere 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 

profesionale a studenţilor 

care lucrează în învăţământ 

Suptadotarea în lumea adulților Explicaţia 

Exerciţiul 

Valorificarea experienţei 

personale a studenţilor 
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• Operarea eficientă cu principalele pârghii legislative de realizare a educaţiei adulţilor; 
 

• Analiza raţională a nevoilor colective şi proprii de formare continuă, de susţinere a educaţiei 

permanente şi autoeducaţiei în societatea contemporană; 

• Abordarea critică a parteneriatul instituţii– comunitate în susţinerea educaţiei permanente şi 

asigurarea nevoilor de accesare a cursurilor interactive de formare continuă pentru populaţia adultă; 

• Identificarea unei structuri dezirabile a portofoliului de educaţie permanentă care să satisfacă atât 

exigenţele evaluatorilor externi asupra performanţelor personale, competenţelor deţinute cât şi 

propriile expectanţe privind procesul de achiziție, traseul profesional, dezvoltarea personală. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Corectitudinea şi 

amplitudinea răspunsurilor 

Colocviu 60 % 

(6 p.) 

Capacitatea de a 

conexiuni, transfer 

analogic, analize reflexive 

şi critic-constructive 

10.5 Seminar/ laborator Capacitatea de analiză şi 

sumarizări, construcţii cu 

relevanţă practic-aplicativă 

 

 
Evaluare continuă prin 

prezentarea orală a 

sarcinilor de lucru 

 

 
Focus-grup 

30 % 

(3 p.) 

Capacitatea de a identifica 

soluţii valide la nivelul 

problematicilor dezbătute 

Capacitatea de a realiza 

analize reflexive şi critic- 

constructive, inferenţe şi 

transferuri cognitive. 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele. 

• Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de analize şi 

identificarea de soluţii inedite şi eficiente, de exerciţii cu relevanţă aplicativă în viaţa cotidiană. 

• Integrarea de manieră sistemică a achiziţiilor acestei discipline cu cele anterioare şi experienţele 

proprii. 

Precizări: 

1) Studenţii au obligaţia de a se prezenta la colocviu. 

2) Se acordă un punct (10 %) din oficiu. 
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