
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 Licență
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Asistența și protecția drepturilor copilului

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. Univ. Dr. Claudia Crișan

2.3 Titularul activităţilor de seminar -
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DA

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 0

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 0

Distribuţia fondului de timp: 28 
ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activităţi: .................. 0
3.7 Total ore studiu individual 22

3.8 Total ore pe semestru 50

3.9 Numărul de credite 2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum  Nu este cazul
4.2 de competenţe  Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului  Condiţii de învăţare activă şi interactivă, activităţi didactice desfăşurate în spirit 

activizant, euristic, problematizant.

6. Competenţele specifice acumulate



Competenţe profesionale
1. Managementul procesului instructiv-educativ şi al 

activităţilor specifice acestuia în învăţământul 
primar şi preşcolar

2. Managementul clasei de elevi şi al grupei de 
preșcolari

Rezultate ale învățării
1.1. 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

1.2. Absolventul realizează managementul resurselor 
instruirii (valorice, umane, comunicaţionale, curriculare, 
materiale), ţinând cont de interinfluenţarea lor reciprocă

2.1. Absolventul asigură gestionarea colectivului de 
preşcolari/ elevi, ţinând cont de variabilele care definesc 
contextul intern şi extern al instruirii (statutul lecţiei/ 
activităţii didactic în sistemul activităţilor didactice, locul
desfăşurării lecţiei/ activităţii didactice, particularităţile 
clasei/ grupei, gradul de interculturalitate, strategiile 
didactice etc.)

2.2.  Absolventul aplică strategii de adaptare şi integrare 
școlară și socială a elevilor în mediul educaţional şi 
social al instituţiei de învăţământ, prin dobândirea unor 
experienţe noi, organizate şi complexe, diferite de cele 
din familie, care contribuie la dezvoltarea armonioasă, 
intelectuală, emoţională şi fizică a copilului

Competenţe transversale
1. Comunicarea şi cooperarea eficiente în contexte 

profesionale specifice domeniului ştiinţelor 
educaţiei

2. Dezvoltarea în carieră şi managementul carierei 
profesionale

 Rezultate ale învățării
1.1. 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

1.2. Absolventul poate să realizeze consilierea, orientarea şi 
asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de 
persoane şi grupuri educaţionale/ profesionale 
(preşcolari/ şcolari mici/ elevi, familii, profesori, angajaţi
etc.) pentru ameliorarea implicării acestora în procesele 
educaționale

2.1. Absolventul poate utiliza metode şi tehnici eficiente de 
învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi 
dezvoltării profesionale şi personale continue

2.2. 2.5. Absolventul poate să îndeplinească atribuţiile 
profesiei didactice cu responsabilitate, cu respectarea 
valorilor, principiilor şi normelor specifice, precum şi cu 
respectarea eticii şi deontologiei profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei

Clarificarea teoretică a diferitelor aspecte legislative, teoretice şi practice privind protecţia 
copilului, formarea deprinderilor practice de intervenţie în cazuri concrete, precum şi 
evidenţierea rolului şcolii şi al cadrelor didactice în protecţia şi promovarea drepturilor  
copilului. 

7.2 Obiectivele specifice  Definirea conceptele circumscrise protecţiei copilului; 

 Descrierea principiilor ce stau la baza drepturilor copilului; 

 Familiarizarea cu elementele specifice legislaţiei privind protecția copilului

 Descrierea principalelor servicii de asistentă socială ce vin în sprijinul protecției 
copilului

 Analiza relaţiilor şi responsabilităţilor ce revin fiecărei instituţii implicate în respectarea 
şi promovarea drepturilor şi îndatoririlor copiilor.

 Identificarea principalelor particularități ale educației privind drepturile copilului 



8. Conţinuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
Modul 1:  Protecţia juridică a copilului prin părinţi şi a drepturilor
copilului în România

1. Scurt istoric al drepturilor copilului 

2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului 

3. Drepturile şi responsabilităţile copilului în legislaţia
românească 

4. Serviciile specifice protecţiei copilului din România 

Expunerea
Prelegerea interactivă
Conversaţia euristică
Explicaţia
Reflecţia individuală şi 
colectivă

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ

Modulul 2: Rolul familiei, al şcolii, al cadrelor didactice, al 
comunităţii locale şi al statului în protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului  

1. Rolul părinţilor în respectarea drepturilor copilului 

2. Rolul şcolii şi al cadrelor didactice în promovarea şi 
protecţia drepturilor copiilor

3. Rolul comunităţii şi al autorităţii publice locale 

4. Rolul statului  

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi 
colectivă
Explicaţia
Problematizarea

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ

Modulul 3: Educaţia cu privire la drepturile omului şi drepturile 
de participare ale copiilor. nediscriminarea şi dreptul copilului la 
protecţie împotriva abuzului, neglijării, a pedepselor fizice 

1. Educaţia cu privire la drepturile omului 

2. Dreptul copilului la protecţie împotriva abuzului, 
neglijării, a pedepselor fizice şi a oricărei forme de 
exploatare  

Conversaţia euristică
Reflecţia individuală şi 
colectivă
Explicaţia
Problematizarea

Valorificarea achiziţiilor 
anterioare ale studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ

Modulul 4: Modalităţi de recunoaşterea abuzului asupra copiilor
şi neglijării acestora

Expunerea
Conversaţia euristică
Explicaţia
Studiu de caz

Valorificarea experienţei de elev
a studenţilor

Valorificarea experienţei 
didactice a studenţilor care 
lucrează în învăţământ
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Disciplina asigură consolidarea competențelor didactice de factură formativă dar și dotarea cursanților cu abilitățile 
necesare promovării/adaptării cu succes la schimbările și dinamica fenomenului educațional contemporan 

 Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu suporturi teoretice şi legislative specifice domeniului protecţiei copilului şi
îşi propune ca temele prezentate să promoveze o nouă abordare, centrată pe copii şi pe familie, punând permanent în prim-
plan nevoile copilului. Tot în interesul superior al copilului, trebuie să avem o anumită atitudine faţă de părinţii lui, 
indiferent de situaţia în care aceştia se află. Părinţii sunt principalii responsabili pentru creşterea şi îngrijirea copiilor lor, 
iar toţi ceilalţi -  profesionişti, comunităţi, autorităţi locale şi stat – au datoria să îi sprijine în îndeplinirea acestei 
responsabilităţi

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală
10.4 Curs Corectitudinea răspunsurilor Examen scris

Referate
Portofolii

50 %

50%
Capacitatea de a realiza analize 
reflexive şi critic-constructive, 
inferenţe, transferuri cognitive şi 
exerciţii aplicative

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 exerciţii aplicative, în elaborarea

de lucrări.
 Valorificarea achiziţiilor proprii altor discipline pedagogice studiate în paralel, în oferirea de exemplificări şi de ilustraţii

practice.
 Asimilarea de noţiuni teoretice şi practice, de comportamente şi atitudini, într-un demers coerent, reflectat de curriculum

universitar, în conformitate cu prevederile cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior

Data completării                                          Semnătura titularului de curs

       Aprilie 2020                                          Lect univ Dr. Claudia Crișan

Data avizării în departament            Semnătura directorului de departament

Aprilie 2020


